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PEO MYNTHANDEL AB 
flyttar i mitten av maj till 

NYA, STORA, UUSA LOKALER 
på Drottninggatan 29 (c:a 200 m från T-centralen) 

För a tt fira detta lämna r vi frå n öppningsdagen och månaden ut 

på samtliga tillbehör. 

MARSERBJUDANDE 
2 KRONOR 1943 .. ····· ····· l+ 75:- 1907 .. ..... .... . 

1944 ··· ······· .. l + 15:- 1921 ···· ·· ····· · 1876, 78, 97, 1900 1?/1 st. 40:- 1945 G ........ .. . l + 15:- 1932 . .... .. ..... 
1877 ............ l 55:- 1945 G ···· ·· ···· o 60:- 1932 . ...... ..... 
1880 och ········ l? 75:- 1945 TS ....... . l 35:- 1938 . ........... 
1890 .. .. ........ l? / l 50:- 1946 . ........ ... l + 15:- 1938 . ..... ...... 
1892 of! agad .... 1?/1 95:- 1946 ......... ... 01/0 50:- 1938 ·········· .. 1897 ············ l 55:- 1947 ······· ····· l+ 15:-
1898, 1906 ...... 1?/1 st( 45:- 1948 ······ ·· ·· ·· l + 20:- l -KRONOR 
1904 ············ l 60:- 1948 ............ 01/ 0 100:-
1907 .. ........... 01 /0 700:- 1949 . ... .... .... l + 20:- 1875 ............ 
1910 ............ l? 15:- 1949 . .... ..... .. 01/0 100:- 1879 ····· ······· 1912 .. .......... l ? 35:- 1949 . ........... 01 45:- 1887 ····· ····· ·· 1913 ............ 1?/1 20:- 1950 . .... .. .. ... . 01 15:- 1890 ............. 
1914 .. ...... .... l ? 20:- 1950 . .... . ..... . l + 10:- 1903 ............ 
1915, 1922, 24 .. l? 25:- 1950/ 51 . ......... l + 15: - 1904 . ........... 
1926 ··· ········· 1?/1 20:- 1950/51 ... . ..... .. o 60:- 1906 ... ......... 
1928 ............ 1?/1 25:- 1953 . .. ... ..... .. l+ 5:- 1913 ............ 
1929 ... ......... l 25:- 1954 ·· ·· ·· ··· · ·· l+ 5: - 1914 ·········· ·· 
1930 · ·· ··· ·· ···· l 35:- 1954 .. ...... .. ... 01 20:- 1915 .... .. ...... 
1931 ............ l 20:- 1956 ···· ·· ·· ···· 01 15:- 1929 ............ 
1934 ....... ... .. l 15:- 1957 . ........... 01 30:- 1930 ............ 
1934 ..... ..... .. 01 50:- 1958 . ........... (Il 15:- 1935 ... ... ...... 
1935 . ..... ...... l 15:- 1958 . ... .... .... 01/0 30:- 1936 ............ 
1935 .. ...... .. .. o 125:- 1958 o 55:- 1938 ··· ··· ·· ... . ······· ·· ··· 1936 ············ l 15:- 1961 o 95.- 1939 ............ · ···· ··· ·· ·· 1936 ···· ····· ··· o 110:- 1963 01 10:- 1940 ............ ..... ....... 
1937 ............ l + 75:- 1963 01/0 15:- 1941 .... ...... .. . ...... .... . 
1938 ...... .. ... . l 15:- 1965 spegel . ..... o 30:- 1942 ... ... ..... . 
1938 ············ o 60:- 1968 o 8:- 1943 ···· ········ .......... .. 
1939 ········ ···· l 15:- 1945 TS m . hakar 
1939 ······ ·· ·· ·· 01 20:- 1945 TS u. hakar 
1940 ............ l 15:- 2 KRONOR JUBILEUM 1944 ············ 1940 .......... .. o 55:- 1946 ............ 
1940 ä ndr. 4 .... l + 35:- 1897 ............ . 01 /0 125:- 1948 ........... . 
1942 ............ l + 25:- 1897 ... ...... .. 01 100:- 1949 ............ 

Vår nya adress: 

PEO MYNTHANDEL AB 
Drottninggatan 29, BOX 162 45, S-10325 STOCKHOLM 

Tel. 08/ 21 12 10 

01 125:-
01 75:-
01 85:-
01/0 100:-
l + 40:-
01 50:-
01/ 0 60:-

l + 195:-
l ? 90:-
l? 100:-
01 795:-
I+ 80:-
l 30:-
l 35:-
l 20:-
l 15:-
l <+> 15:-
l + 30: -
01 70:-
01 20: -
01 20:-
01 15:-
01 10:-
01 15:-
01 25:-
01 25:-
01 30:-
01 20:-
01 125:-
o 85:-
01 15:-
01/ 0 45:-
o 35:-

''~'''* , .••.• ,,,,,,,, ,,,,,,,,,, . . ,,,, ,,, •••.•.•.••••••• , , , , ,,,, , , , , ~ 



:\IYNTKONTAKT 
Svenska Numismatiska 

Föreningens tidskrift 
astermalmsgatan 81 
ll4 50 STOCKHOLl\1 

Tel. 08/67 55 98 
(vard. 10.30- 13.00) 
Postgiro: 42 30 50-4 
Bankgiro: 219-0502 

BANK: 
Svenska Handelsba~ken 

OBS! Post- och bankgiro gäller 
endast tidskriften Myntkon takt. 

Prenumeration: helår 43:75. 

REDAKTIONSLEON INGEN 
Ansvarig utgivare: 
Lars O. Lagerqvisl. 

Huvudredaktör: 
Torgny Lindgren. 
Teknisk redaktör : 

NilsAberg. 

Redaktionskommit te: 
Madeleine Greijer, 

Bengt Hemmingsson, 
Frank Olrog, Bertel Tingslröm. 

Redaktör för ~orden-Nytt: 

Tommy Falk, Alriumveien 15 C, 
N-1400SKI. Norge. 

@ Myntkontakt och författarna 
Författarna ansvarar för sak

innehållet i sina bidrag. - -
Tidningen utkommer med 10 nr 
per år varje månad utom juni 
och juli. 

Adressändringen skall medde
las snarast genom postens ad
ressändringsblankett. 

ANNONSPHISER S.Kr. 
(för augusti gäller dock sär
skilda priser ) : 
4 sidor (mittuppslag) ...... 2.865:-
2 sidor (mittuppslag) ...... 1.510:-
2:a el. 3:e omslagssidan 920:-
1/1 sida (157 x 220 mm ) ...... 700:-
2/3sida (104x220mm) ..... .485:-
1/ 2 sida 057 x 107 mm) ...... 365:-
1/3 sida (50 x 220 mm) ........ 260:-
1/4sida (76x 107 mm) ........ 200:-
I/6sida (50 x 107 mm) ........ l40:-
1/ 12sida (50 x 51 mm) ......... 75:-

0vanstående priser 
exklusive moms. 

Annonsmaterial: negativ eller 
positiv offsetfilm. 

ISSN nr 0345-8245 

TILL V ÅRA LÄSARE 
Som ni alla sett på framsidan ser 

Myntkontakt lite annorlunda ut denna 
gång. Detta beror på att Myntkontakt nu 
ägs och ges ut av SNF (Svenska Numis· 
matiska Föreningen). Som tidigare äga
re och utgivare är jag väldigt glad över 
att just SNF tagit över. övertagandet 
innebär en större upplaga, större resur
ser samt inte minst, att ett väldigt stort 
numismatiskt kunnande finns till förfG
gande. 

Jag vill också passa på att tacka alla 
läsare, skribenter, annonsörer och med
arbetare för den gångna tiden samt 
önska SNF lycka till i fortsättningen. 

///?-
Till Myntkontakts 
gamla och nya läsare 

Svenska Numismatiska Föreningen har från och med detta nummer 
övertagit tidskriften Myntkontakt Vi har länge önskat nå en vidare 
krets av samlare och andra numismatiskt intresserade personer. Genom 
förvärvet av Myntkontakt hoppas vi nå detta mål. Vår strävan skall vara 
att behålla och om möjligt förstärka tidskriftens nyhetsvärde och sam
tidigt förse läsarna med omväxlande och populära artiklar, recensioner 
av nyutkommen numismatisk litteratur och svar på insända frågor. 

Prenumeranter och lösnummerköpare erhåller resp kan inhandla 
tidskriften som förut. SNF:s medlemmar får den utan extra kostnad, 
den ingår i medlemsavgiften. Den frånträdande redaktören har haft 
vänligheten att tillsammans med den nya redaktionen redigera det 
föreliggande numret, för vilket föreningen tackar honom. Fr o m 
augusti, då nr 6 utkommer, blir innehållet vårt urval och ansvar. 

För sättning och typograferäng 
av annonser debiteras nettopri· 
ser. 
Sista materialdag för annonser: 
3 veckor före utgivningsdag. 

Redaktionen 

Annonser som ej är förenliga 
med SNF:s, FIDEM:s och 
AINP:s etik kan komma att 
avböjas. 

3 



Svenska Numismatiska Föreningens nyhetssida 
Till våra medlemmar och andra intresserade 

På denna sida avser SNF' att 
publicera föreningsnytt, kallelser 
till sammanträden och auktioner m 
m. Den kommer fr o m september 
(nr 7) att normalt helt ersätta and
. ra meddelanden på separata blad. 

Extra årsmötet i Statens histori
ska museum den 30 mars inleddes 
med utdelning av medaljer. Den 
,1976 instiftade Brennermedaljen -
som bärs i grönt band - fick sin 
första innehavare i fru Wera Ek
ström, Bromma. Hon erhöll den
undantagsvis i förgyllt silver- för 
sin storslagna donati9n, Qunnar 
Ekströms stiftelse för numisma
tisk forskning. Föreningens guld
medalj för framstående numisma
tisk forskning för år Hm (se om 
·denna i Numismatiska Meddelan
den XXXI, s.S {) tilldclndcs musel
direktören docent Brita Malmer; 
hennes betydelsefulla produktion 
om främst vikinga- och medeltida 
mynt är välbekant för alla intres
serade. 

Förra bibliotekarien Brita-Stina 
Nordin-Pettersson, Stockholm, er
höll ett exemplar av Gunvor Svens
sons medalj över konung Carl XVI 
Gustaf i silver som ·tack för sitt 
värdefulla arbete med föreningens 
arkiv och bibliotek. 

På bilden syns ordföranden Lars 
O. Lagerqvist och fru Wera Ek
ström, bibl. Brita-Stina Nordin
Pettersson samt docent Brita Mal
mer. 

Vid extra årsmötet avvisades 
tanken på en anslutning till SNR 
med drygt 40 röster mot o och 7 
nedlagda. Man beslöt vidare upp
dra åt styrelsen att utarbeta för
slag till viss kontakt med SNR i 
framtiden. 

Samlarafton agde rum den 4 maj 
i våra klubblokaler. Axel O. Lars
son visade vackra färgbilder av 
romerska mynt i sin samling och 
kåserade om dem. 

Kallelse till årsmötet den 2 juni kl. 
18.30. 

ningen kallar härmed till årsmöte 
torsdagen den 2 juni 1977 kl. 18.30. 
Lokal: Stockholms stadsmuseum 
(vid Slussen), Stockholm. 

Program: 
l ) Utdelning av SNF:s förtjänst

medalj, Brenner-medaljen, 
.Kasmusson-stipendiet samt guld
nålar för långvarigt medlemskap. 

2) Årsmötesförhandlingar. a) 
års- och revisionsberättelser, val 
till styrelsen, val av revisorer , 
fastställande av årsavgift. b) fråga 
om uppsägning av Medlemsbladet 
fr o m 1978-01-01 samt utgivning av 
en egen tidning. c ) fråga om fort
satt anslutning till Nordisk Union. 
d) samarbetet med SNR. e) övriga 
frågor, som väckt skriftligen hos 
styrelsen minst fem dagar före 
årsmötet. 

3) Visning av Lohe-skatten. 
4 ) Supe på Gondolen. Supe-biljett 

kan lösas av Erik Kroon efter års
mötesförhandlingarna. MP.ny : 
Vårsallad, oxfile, öl eller rödvin, 
kaffe samt serv. Pris ca 65 kr. 
Anmälan till supen måste göras till 
kansliet senast tisd. 31 maj, skrift
ligen eller per tel. 

Arsmötesjetongen avbildar 
Georg Wolfgang von Francken, 
som var SNF:s ordförande 1884-91. 

Svenska Numismatiska Före- Foto: Michael Ohlsson, Stockholm: 
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Nordisk Numismatisk 
Union 

NNU sammanträdde i Malmö 
14-15 maj. Deltagare var 
representanter för de statliga 
myntkabinetten i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige samt 
de anslutna föreningarna i dessa 
länder. En rapport kommer i näste. 
nummer. 

Porträttet har modellerats av Eric 
Hagström och medaljen präglats i 
31 mm 18 karat guld (10 ex, ca 25 
gr> och silver <högst 1.500 ex, ca 20. 
g) av AB Sporron g. Den kan inlösas 
av medlemmar i SNF och till Nor
disk Numismatisk Union anslutna 
föreningar (före 2 juni 580 kr i guld, 
35 kr i silver). 

styrelsen önskar en trevii~ 
sommar! 

Kansliets adress: os termalms
gatan 81, 114 50 Stockholm. Tel. 
08/67 55 98 (10.30--13) . 
Postgiro 15 00 07-3 (endast SNF) 
Myntkontakts postgiro 42 30 50-4 .. 
öppet: vard. 10.3Q-13.00, sommar-· 
stängt juli, aug. (brev besvaras då. 
i mån av tid) . 



···········-------------············ l l 
l l 

: 15:e internationella konst- : 
! och antikvitetsmässan ! 
l l 
l l 
l l 
l l 
1 30 juli-7 augusti 1 
l l 
1 Idrottens Hus·, Helsingborg. 1 

: Öppet alla dagar kl 12-18. : 
: Onsdag 12-20. : 
l l 

l .-~\ : 
l ,?"-,·, l 

1 95-talet utställningsmontrar. 1 
l Jurybedömda antikviteter. l 
: Konstgalleri. Antikvariat. l 
1 Stor mynt- och fritnä rksavdelning. 1 
l Kuriosa och gamla ting. l 
l l 
l l 
l l 
l l 

: Alla föremål till salu. : 
l l 
l l 
l l 
1 Pensionärer 1/ 2 entreavgift l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

········---------------------------·· 5 



KAST'PENNIN G EN T'ILL ERII( XIV :s 
I(RÖNING 1561 

Av Lars U. Lagerqvist och Lars-I . ./ön:wn 

I en 1975 hos Numismatiska Lit
teratursällskapet i Göteborg ut
kommen skrift behandlade förfat
tarna Erik XIV:s mynt med en 
landskaps- och stadsbild och kom 
därvid till den uppfattningen, att 
bilden föreställer Gamla Alvsborg, 
d v s Göteborgs föregångare. I det
ta sammanhang berördes kortfat· 
ta t och avbildades en präglad "me
dalj" av silver, som har ett delvis 
likartat motiv på frånsidan och 
som numera endast är känd i ett 
enda präglat exemplar (i Kungl 
Myntkabinettet), publicerat 1874 
av Bror Emil Hildebrand i del l av 
dennes stora medaljverk. 

Uppfattningen var att "medal
jen" hade karaktären av minnes
penning eller minnesmynt och att 
dess vikt om närmare 6 gram skul
le kunna placera den som en kast
penning om 1/2 mark präglad till 
Erik XIV:s kröning 1561. Detta för
des fram i skriften "Mynten med 
Alvsborg" 1976 i samband med en 
koppling till markmynten 1562 och 
gyllen 1568, vilket dock ligger utan
fur ramen for denna artikel. Tan
ken om en kastpenning skall här 
närmare utvecklas. 

Först en beskrivning av präg
lingen, som väger 5,89 gram och 
mäter mm i diameter. 

Sannolikt Erik XlV:s krönings
mynt. Kungl Myntkabinettet. 
Folo: Nils Lagergren. ATA. 

Atsida: + ERICVS. XIIII. D<ei> 
. G (ratia> . SVE (corum> . GOT 
(horum) . 
VAN (dalorum) : QZ <=que). 
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REX ( = .h: rik XI V, svenskarnas 
göternas och vendernas konung) 
medsols längs kanten innanför en 
pärlring; i mitten konungens bröst
bild, h. sida, iförd bygelkrona och 
harnesk. 
Frånsida: (Jehovah med hebreisk 
skrift). DAT. CVI. VVLT. <=Gud 
ger åt vem han vill) medsols längs 
kanten innanför pärlring· från det 
upptill placerade "Jehov~h" utgår 
åt sidan och nedåt riktade strålar 
och från dess mitt nedfaller en spi
ra, till höger och vänster omgiven 
av moln: nedanför spiran en jord
glob med en delvis utplånad, ej 
identifierbar framställning. 

Medaljkonsten infördes i Sverige 
av Erik XIV; han lät gjuta minnes
medaljer över fadern, sannolikt ut
förda av Willem Boy, samt lät 
prägla praktmynt Kungen var en 
renässansmänniska med god 
språkbildning och många intres
sen: t ex samlade han mynt. Han 
var besluten att på alla sätt hävda 
sin och Sveriges höghet, bl a skulle 
detta ske genom en mycket prakt
full kröning, inspirerad av förebil
der på kontinenten. 

Den ceremoni fadern. Gustav Va
sa, hade undergått 32 år tidigare i 
Uppsala, var enkel i jämförelse. 
Nya regalier <krona, spira, riks
äpple och nyckel) förfärdigades av 
flamländska guldsmeder, inkal
lade för detta uppdrag. Gustav Va
sas öppna, ganska enkla krona kom 
inte till användning och blev senare 
nedsmält. I stället kom den nya, 
vackra bygelkronan, som använts 
vid många senare kröningar och 
senast sågs framlagd vid altaret 
under kungabröllopet 1976. En slu
ten kungakrona med byglar i stäl· 
let för en öppen dylik innebar en 
politisk programförklaring - un
der äldre medeltid var det endast 
kejsaren som hade en dylik <och 
påven med sin tiara , förstås ) , men 
så småningom började också kung
arna lägga sig till med dylika för 
att demonslera sin höga ställning 

och självständighet. Erik var så 
medveten om detta, att den nya 
kronan genast avbildades på hans 
nya mynt; Gustav Vasa fick vid sin 
begravning i december 1560 i Upp
sala en gravkrona i förgyllt silver , 
som också hade byglar. 

Det finns tre samtida skildringar 
av Eriks kröning i Uppsala dom· 
kyrka den 29 juni 1561. Kungens 
bröder bar särskilda kronor (utan 
byglar!), men satta runt en hatt. 
För att få en förnämare hovadel 
utnämnde Erik för första gången i 
vår historia grevar och friherrar· 
också dessa fick hattar med rang
kronor, den enda gång detta före
kommit i Sverige (men i England 
bär högadeln alltjämt kronor vid 
en kröning, senast 1953! ). 

När kungen var krönt och gick ut 
ur kyrkan kastades daler och 
markmynt till folket. sedvänjan 
var internationellt känd och redan 
Gustav Vasa hade gjort likadant: 
då var det de nu ytterligt sällsynt~ 
gyllen och 1/2-gyllen 1528 som 
gladde åskådarna. Eftersom fa
dern låtit gravera särskilda stam
par för dessa präglingar, finns det 
ingen anledning all anta, att Erik 
var sparsammare, när han redan 
spenderat så mycket pengar på 
högtidligheten. Vilka typer kan det 
ha rört sig om? Dalermynten kan 
ha varit den sällsynta stäm
pelkopplingen med Gustav Vasa på 
ena, Erik XIV på andra sidan, d v s 
den förres sista typ ( 1559) och den 
senares första (1561). Ett sådant 
exemplar i valören 2 daler ur Gun
nar Ekströms samling såldes 1976 
på auktion i Stockholm för 120 000 
kronor - tre är kända. Av l-dalern 
är två exemplar kända. 

Hur såg då markmynten ut? Fle
ra skäl talar för att del var den 
ovan avbildade "medaljen" -
präglad med myntstampar - som 
utgavs till kröningen, kanske sla
gen både som 1 och 1/2 mark. Nu
mera känner vi bara detta enda, 
något nötta exemplar - 1/2 mark 

(For ts. på nästa sida) 



l(astpenningen ... 
(Forts. /r. /öreg. sida) 

skall vägp något mer. elJer 6.02 
gram. Frånsidan visar genom sin 
kombination av den från Gud ned
falJande spiran och det talande val
:;pråket, att Erik ville demonstrera 
att han ärvt sin värdighet, den för
ste svenske kung som inte var vald. 
De hebreiska bokstäverna (J eho
vah) användes dessutom i ett a nnat 
sammanhang vid kröningen: E riks 
livvakt bar dem på en broderad 
sköld på bröstet! På hans reguljära 
mynt skrivs Guds namn annars på 
latin <Deus). utom på den ungerska 
gyllen 1568, som är ett särfalJ även 
därigenom att porträttet bär den 

romerska lagern, inte kronan. Än
nu ett indicium kan framläggas: 
Eriks riksäpple har en världskarta 
ingraverad <unikt för Sverige) och 
myntet - som vi helst vill kalJa det 
-har ju en glob på frånsida n: ty
värr kan dess framställning på 
grund av nötning och slag inte sä-

kert identifieras. v år nya pris l i sta 
AIJt talar för, att den lilla, nume-

ra sannolikt unika silverpräglingen sände" pil förfrag;m. 

är Erik XIV :s kröningskastpen-
ning i valören 1/2 mark. På vår TOBF:::\11{ AB 
inrådan har den medtagits som så- TcJ.!t·lback(·n :?. 111 52 Storkholm 

dan i den nyutkomna "Sveriges Tel. 08 '21 JSti. säkrast 10- ll . 

mynt 1521- 1977' ' av B AhJström, 
Y Airner och Bengt Hemmingsson. 

Prenumerera pö 

MYNTKONTAKT 

TILL VAR HöSTAUKTION 
söker vi 

BÄTTRE SKANDINAVISKT 

MATERIAL 

För ett gott resultat -
kontakta oss! 

lnlänuaingar till auktionen emottages 

fra1n till augusti naånads början 

~-~~~ .. , B. AHLSTRÖM 
~ '' '. ,Y?~ 
~ · · . ·~.,_~ MYNTHANDEL AB 
~V:~~.~ Box 7292, Mäste r Samuelsgatan 11 

S-1 03 85 Stockholm - Te l. 08/ 1 O 1 O 1 O 
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Rel{ordpriser på Ahlströms aul{tioner 
JJen 12:e respektive den 16-17:e 

april avhölls B. Ahlström Mynt
handels sedvanliga vårauktion, 
denna gång uppdelad i två avsnitt. 
Tisdagen den 12:e såldes endast 
numismatisk litteratur, medan den 
följande helgen ägnades åt mynt 
och sedlar. <Värderingspriser 
inom parentes). 

Priserna på böckerna ur det fina 
numismatiska biblioteket visar att 
intresset för litteratur är i stadigt 
stigande. Som auktionens första 
nummer klubbades den lilla säll
synta skriften av Petter Dijkman, 

" Observationer som kunna gifva 
någon anledning til dbe forna 
svenskars och göthers penninge
räckningz beskaffenhet", tryckt i 
Stockbolm 1686. Detta det första 
svenska verket om numismatik 
klubbades bort för 2.200: - (1.000:-). 
Som nr 2 såldes bibliotekets abso
~uta toppobjekt, den åtråvärda 
förstaupplagan av Elias Brenners 
"Thesaurus", tryckt 1691. Den 
vackra boken nådde en ny topp
notering för ett svenskt numisma
tiskt verk, 11.500:- (8.000:-), vilket 
dock av många uppfattades såsom 
billigt. 

Bllllgt - 1.200:- - gick också 
andraupplagan (1731) av Brenners 
verk. vilket .. ej ens kom upp i 
värderingspriset, 1.250:-. Hilde
brands "Sveriges och svenska 
konungahusets minnesmynt" etc 
nådde dock en ny rekordnotering 

8 

när det klubbades bort för tusen
lappenjämnt (500:·). 

Flera av småskrifterna från 
17QO-talet överraskade med höga 
noteringar, kanske ej helt omotive
rat, då det i många fall rörde sig 
om sällsynta saker, t ex Kleins lilla 
skrift om Karl XII:s medaljer, vil
ken klubbades för 750:- (500:-). 

Billigt gick emellertid praktver
ket om Gustav lll :s skådepen· 
ningar med planscher av J Gillberg 
och M Heland, vilket såldes för 
1.600:- (1.200:-). 

Bland den utländska litteraturen 

gick det mesta högt, ett undantag 
var dock Schives " Norges mynter i 
middelalderen" , som såldes för 
billiga 1.250:- (1.500:-). Wilckes 
böcker om dansk och norsk numis
matik gick bättre, priser mellan 
425:- och 550:- noterades. Aven de 
fem katalogerna över L. E. Bruuns 
samlingar gick till höga priser, till
sammans kostade de 2.150: -. 

Bland de övriga europeiska böc
kerna var Hutten-Czapskis be
skrivning över polska mynt topp
numret. De fyra vackra banden 
klubbades för 1.850:- (1.000:-). 

Bland auktionskatalogerna gick 
flera av de tidiga svenska högt, 
medan de senare gick till ganska 
rimliga priser. Den sällsynta be
skrivningen över Bukowskis sedel
samling nådde som väntat ett högt 
pris, 550:- (400: -). Aven Sellings la
gerkataloger, en komplett svit så 

när som på de två sista kataloger
na, rönte uppskattning : 1.250:- mot 
värderingen 600:-. Slriden stod 
även hel om katalogen över 
Schultzes samling Gustav II Adolf, 
vilken klubbades för höga 600:
(150:-). Auktionen avslutades med 
ett par myntvågar, varav den 
större - från 18QO-talets senare 
hälft - klubbades bort för 1.500:
(700:-). 

Aukttonen nr 14 - den påföljande 
helgen - visade att intresset för 
svenska mynt fortfarande står på 
topp, trots kreditrestriktioner och 

kärva tider. Framför allt var in
tresset koncentrerat till auktionens 
första avsnitt, den fjärde delan av 
Gunnar Ekströms samling. Auktio
nen inleddes med ett ovanligt vac
kert exemplar av Olof Skötkonungs 
Sigtunamynt, vilket bjöds upp i 
17.500:- 00.000:-), vilket dock får 
betraktas som prisvärt. Vid nr 5, en 
brakteat från Erik Knutsson, stod 
dock striden hel. Värderingens 
400:- räckte ej långt - först vid 
6.000:- fick en av budgivarna nog. 
Overhuvudtaget kunde ett klart 
ökat intresse för medeltidsmynten 
skönjas. 

Så kom då nr 16, Sten Sture d. 
y. :s berömda stormynt i silver från 
1512. Efter ett utrop på 220.000:
följde en snabb budgivning varef
ter klubban föll vid 330.000:-, ett 
nytt nordiskt rekord. Köparen, en 

(Fort$. på nästa sida) 



Rekordpriser ... 
(Forts. fr. föTeg. sida) 

av Sveriges största och mest kända 
myntsamlare, förklarade sig vara 
mycket nöjd med sitt köp. 

Bland de följande mynten skall 
särskilt nämnas Abos 2 öre klip
ping 1556, vilken efter en hård bud
givning återbördades till Finland 
för 35.000:- 05.000 :-). Ett prakt
exemplar av 2-marken 1563 såldes 
strax efteråt för ett rekordpris: 
14.000:- (4.000: -). Högt gick också 
4-marken/blodsklippningen 1568 i 
kval. 1+: 8.500:- (4.500:-). 

Bland Johan III:s mynt kan 
nämnas den vackra dalern 1578, 
kval 01, 24.000:- (12.000:-) och den 
rara marken 1575 i kval 0 + /01), 
15.000:- (8.000:-). Till toppobjekten 
både ifråga om kvalitet och säll
synthet hörde utan tvekan hertig 
Karls daler 1594, för vilken klubban 
föll först vid 70.000:- (40.000:-). 
Gustav II Adolfs riksdalrar 1631 
och 1632 klubbades för 16.000:
.respektive 18.000:- (7.000 :-, 8.000:-) . 
Båda var dock ovanligt vackra. 

Att även småmynten i gott skick 

uppskattas visade priset på Kal
maröret 1624: 1.850:- (500:-). 

De stora sällsyntheterna bland 
Gustav II Adolfs kopparmynt gick 
som väntat till goda priser. 1/2 öre 
klipping 1625 klubbades bort för 
20.000:- 00.000:-), medan l-öret 
1629 från Säter - i avsevärt sämre 
skick - nådde 9.250:- (6.000:-). 

Flera av Kristinas mynt nådde 
anmärkningsvärda priser. t ex den 
sällsynt vackra 2-marken 1649: 
9.000:- (3.000:-) och l-öret 1646 i 
samma goda kvalitet, 3.000:
(1.000:-). Det ytterst sällsynta 1/4-
öret 1634 utan varken ros eller pil
sköld nedtill på åtsidan blev före
mål för stort intresse och kunde 
hemföras för 2.700:- (300 :-l. 

Aven besittningsmynten gick 
högt, t ex Rigas solidus 1645 - här 
var det nog kvalilen O som tilldrog 
sig intresset - vilken såldes för 
1.150:- (150:-). 

Karl X Gustavs l-mark utan år 
blev föremål för en bru-d kamp och 
klubbades till sist bort för 25.000:
(10.000:-), även detta ett rekord
pris. Karl XI :s dukaler var repre
senterade av tre sällsynta årtal, 
1666, 1673 och 1678, vilka såldes för 
mellan 62.500:- och 31.000:-. 

Ett av de andra toppnumren un
der Karl XI - 2-marken 1675 från 
Landskrona bjöds upp i 43.000:
(35.000:-). Aven 2-örena från sam
ma myntort såldes till höga priser, 
5.000: - och 6.000 :-, men kvaliLen 
var också osedvanligt hög. 

Bland 17()(}-talsmynten noterades 
ett par anmärkningsvärda toppri
ser: dels riksdaler 1713 för 33.000:-, 
dels riksdalern 1747, 23.000:-. Båda 
var dock i praktskick. 

Vidare såldes Adolf Fredriks ra
ra smålandsdukat 1753 för 67.500:
(60.000 :-), medan Gustav III regul
jära dukater från 1772 och 1792 
klubbades för 38.000:- och 34.000: 
- kanske billigt med tanke på år
talens sällsynthet. 

1800-talsmynten noterade ge
nomgående nya toppriser, spe
ciellt O II och G V-mynten. Den fan
tastiskt vackra enkronan 1877 rönte 
välförtjänt uppskattning och klub
bades för 10.500:- (4.000:-), medan 
den vanliga 25-öringen 1907 i kval O 
såldes för hela 450:- (125:-). Den 
populära enkronan 1942, å .u.b., 
nådde också nytt rekordpris, 
2.600:- i kval O (900:-l. 

(Forts. sid. 11) 

MYNT, SEDLAR och 
MEDALJER 
Vi köper oeh säljer 

IJtför värderingar och kommissionsuppdrag 

J\l r dler11 a,· Snri~e::: J\hnl hand lare~ Fii rening 

J. PEDERSEN 
Skolgatan 24 50231 BORAS 

Tel. 0:33/ L 12496 

Fråga efter Per elle·r Peter österluJtd 
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FINLAND JUBILEUMSMYNT 1977/78 

25 Morkkoo 1978, silver, 37 mm, 26;3 g, 

upploga 500.000. Myntet utges med an

ledning av VM i Skidor i lohtis 1978. 

levxerans vid årsskiftet 1977/ 78. 50:-

l O Morkkoo 1977, silver, 35 mm, 24,2 g , 

upplo·go 400.000 Myntet utges med anled

ning av Självständighetsjubileet 1917-

1977. leverons nov./dec. 1977 25:-

ENGLANDs GULDSOVEREIGN 197 6 

hor just utkommit på guldmarknaden, diame

ter 22 mm, vikt 7,98 g, g uldholt 22 korat. 

Ett populärt investeringsobjekt. 325:-

SOVJET 10 RUBEL 1977 GULD 
900/1000 guld, 8,6 g, 22,5 mm, (samma design som 1975, 76) . . . . . . . . . . 275:

Somtligo ovanstående mynt i ocirkulerod kvalite. Priser.no inkl. moms. Portofritt vid för

skottslrkvid. 

Önskor Ni investera ovanstående guldmynt så uppge önskod mängd och vi offererar 

specialpris. 

Vi kon anskaffa det mesta i utländska guld mynt, Krugerrands, Österrike 1 000 Schill. 

1976 m. fl. 

Om Ni ej redan hor våra prislistor öve r mynt,sedlor, medaljer, tillbehör, litteratur, sam

larporsl in m. m. så skriv e ller ring och vi skickar kostnadsfritt gä·llonde prislista . 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Butik: Tullportsg. 13, Postadress Box 4, 

761 00 Norrtälje. Telefon 0176/ 168 26. 



Rekord priser. .. 
(Forts. fr. sid. 9) 

Auktionen fortsatte därefter med 
svenska mynt från andra inlämna
re. Även här såldes medeltidsmyn
ten till genomgående bra priser. 
Bland 1500-talsmynten kan nämnas 
Gustav Vasas tre Svartsjödalrar, 
vilka såldes för mellan 8.250:- och 
16.00:-. 

Erik XIV:s daler 1568, kontra
markerad i Nederländerna, såldes 
för 16.000: - 00.000:-). Sigismunds 
daler 1594 - ett ovanligt vackert 
ex. - förmådde ej klättra upp till 
värderingen, utan stannade vid 
66.000:- (70.000:-). Även praktmyn
ten från Gustav II Adolf gick med 
ett undantag under värderingen. 

Tre olika kopparmynt på plants 
- 1/4 öre 1653, 1/6 öre 1678 och 1708 
- ej utskurna efter präglingen, 
såldes till priser mellan 1.400:- och 
1.800:-. 

Karl XII:s vackra riksdaler 1718 
utbjöds i två exemplar , ett i 01 och 
ett i 1+ . De såldes för 18.000: 
(13.000), respektive 8.750:- (7.000: -). 

I övrigt gick 1.700:- och 1800-tals
mynten till tämligen normala pri
ser, med undantag för praktkva
Jiteerna. T ex 1 öre KM 1750, värde
rat till 500:- och inropat för 1.450:-. 

Under Oskar Il återfanns ett par 
2Q-kronor i spegelglans, en kvalitet 
som ytterst sällan förekommer 
bland guldmynten, priserna blev 
också därefter. 20-kronan 1899 
-bjöds upp i 6.000:- (4.000:-) me
dan den sällsyntare 1901 :an märk
ljgt nog g1ck tagre, 5.750:-, 
(4.500:-). 

I övrigt gick guldmynten till nor
mala priser, vilket visar att mark
naden icke reagerat nämnvärt på 
de nyligen utprånglade förfalsk
ningarna. Den svenska avdel
ningen avslutades med tre sällsyn
ta provmynt, 5-öret och 2-öret 1909 
med raka tvärstreck i valörsiffror
na samt det märkliga 5-öret 1919 i 
guld. De två förstnämnda klubba
des för 5.000:- vardera (6.000:-) 
medan den sistnämnda såldes för 
11.500:- (10.000:-). 

Andra dagens auktion inleddes 
med svenska sedlar, detta tidigare 
så styvmoderligt behandlade om
råde. Det stegrade intresset på 
kontinenten och i USA för sedel
samlande har nu spritt sig även h il. 
Priset på den första sedeln, Palm
struckska bankens lo-daler 1666, 
markerade tendensen. Trots att 
kvalilen ej var märkvärdig såldes 
den för 25.000:- (12.000:-). 

En sällsynt vacker 5 rdr rmt 1873 
klubbades för 4.100:- (2.000:-), mc
dan 10 kr 1891 i 01 med litet nålstick 
gick för 3.400: - (1.000:-) till samma 
köpare. Billigt gick däremot 100 kr 
1911 i kval. 1/1+ 1.000:- (900:-). 
Det är tydligen så fortfarande att 
de lägre valörerna samlas mest. 5 
kr 1911 i perfekt skick rönte större 
intresse och såldes för 2.000:
(600:-). l övrigt gick a lla sedlar i 
god kvalitet till rekordpriset 

Bland de övriga sedlarna, ej ut
givna av Riksbanken, fanns några 
verkliga sällsyntheter. En in
tressant s k försäkringssedel från 
1719 på 15 daler SM gick för 6.500:
(4.500:-), medan riksgäldskonto
rets 16 skiJling 1792 och 2 riksdaler 
1813, båda i 01/0, klubbades för 

4.800: - (2.000:-) respektive 4.000 :
(1.800:-). 

För de antika grekiska, romer
ska och byzantinska samt de ut
ländska guldmynten var priserna 
mer normala. De allra flesta num
ren såldes kring värderingarna. 
Högsta priset i denna avdelningen 
noterades för en aureus från 
Vespaisianus vilken såldes för 
7.250:- (7.500:-). 

Auktionen avslutades med 
norska och ryska mynt. (Det 
norska materialet kommenteras 
under Nordennytt). 

Bland de ryska mynten notera
des de högsta priserna för Katarina 
II:s 1Q-rubel1775 och för Nikolaus 
I:s &-rubel i platina 1831. Båda gick 
för 5.250:- (3.500:- resp 6.000 :-). 

Totalt omsattes 3.910.845:· under 
de tre auktionsdagarna, varav 
litteraturauktionen stod för 76.310:
. Detta skall ställas mot de sam
manlagda värderingsprisema, ca 3 
milj kr. 

BH n 

Prislista nr 4 
sändes på begäran. 

R. U PPG RE NS 
MYNTHANDEL 

Skånegoton 73 
Box 11080, l 00 6 1 Stockholm 

Öppdtid,•r: 

Vard. 10-18, lörd. 10-13 
Obs! Lörd. stän~t under juni-juli 

Tel. 08/ 44 82 81 

KöPER - SÄLJER 
MYNT~ SEDLAR * POI~I~EI·rER ~ MEDALJER 

Yngve Almer Mynthandel 
Sto rga tan 49, Box 2068, 70002 Örebro 

TeL 019/135061 



PSEUDO-MYNT 
I den strida ström av nya mynt 

och medaljer som i dagspress och 
på annat sätt erbjudits samlarna 
de senaste åren har det ofta varit 
svårt att skilja de seriösa utgåvor
na från de mer tvivelaktiga. När 
det gäller mynten har Svenska 
Numismatiska Föreningen och 
Sveriges Mynthandlares Förening 
beslutat at~ följa IAPN:s (Interna
tionella Mynthandlareför bundet) 
definitioner. IAPN betraktar föl
jande mynt såsom "pseudo
mynt": 

l ) Mynt, slagna utan tillstånd av 
det land som de utger sig vara till
verkade för. 

2) Mynt, präglade av en myndig
het utan nationell status, t ex en 
exilregering. 

3) Mynt, slagna av länder utan 
mynträtt 

4) Mynt utgivna utanför landet 
och ej avsedda för inhemsk cirku
lation, t ex folkrepubliken Alba
niens guldmynt. 

5) Mynt, slagna endast i proof-ut-

.gåva och som ej motsvaras av ett 
liknande, reguljärt präglat mynt i 
allmän cirkulation. 

IAPN har låtit en av sina med
lemmar, A.G. van der Dussen, 
sammanställa en lista över alla 
moderna utgåvor som faller under 
begreppet "pseudomynt" . Dess
utom är samtliga medlemmar i 
IAPN skyldiga att vid en eventuell 
försäljning av dessa numismatiska 
bastarder ange, att det rör sig om 
"pseudo-mynt". SNF och SMF har 
beslutat att följa detta beslut såtill
vida, att det i alla annonser i Mynt
kontakt rörande dylika mynt klart 
måste anges att det är fråga om 
"pseudo-mynt". I annat fall har 
SNF förbehållit sig rätten att 
fr o m augustinumret avböja 
annonser som ej uppfyller detta 
krav. Detta gäller även annonser 
rörande föremål som faller utanför 
FIDEM :s definition av begreppet 
medalj. Till FIDEM:s medaljut
ställningar tas ej med följande 
föremål: 

Svenska polletter 
genom tiderna 
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med avbildningar av hJgvar Ehnbom 

Pris 45:· inkl. moms 
********************* 
KöPER - SÄLJER 
ltl ynt * Medaljer ~ Plåtmynt 

Polletter • Litteratur 

Malmö 
Mynthandel 
Kalendegatan 9, 21135 Mahnö 
Tel 040/116544 

Medlem av Sveriges Mynthandlares Förening 

l) Kopior av äldre präglade eller 
gjutna medaljer. 

2) Medaljer av myntimiterande 
karaktär. 

3) Medaljer till vilka konstnär 
saknas, s k ateljegraverade 
jetonger. 

Vid IAPN: s senaste årsmöte 
diskuterades frågorna kring 
"pseudo-mynt" ånyo. Där konsta
terades glädjande nog, att antalet 
dylika utgåvor minskat under de 
senare åren till följd av en vikande 
efterfrågan. Vi får hoppas att den
na trend håller i sig. 

Lagerkatalog 
Nr l 

utkommen. 
Beställ den nu! 

KARLSKRONA 
MYNTHANDEL 

Ha ntverkareg. 11 371 00 
Karlskrona. 

Te l. 0455/813 73 



Månadens urval 
Vi hor här nedan gjort ett litet urval, vad v&r nyutkomna KATALOG NR 26 har att erbjuda . 

Om Du önskor en hel&rsprenumeration p& denna, ~& sänd in 16 kr på vårt postgiro 
89 02 1 O· 8 och Du f& r den bekvämt i brevl&don under ett helt år (4 listor). Mynten sän

des mot postförskott med full returrätt inom 1 O dagar. Mervärdesskatt ingår i samtliga 

priser. Störsto noggrannhet hor iakttagits vid bedömningen av konserveringsgraden. 

l RDR 1976 
3 Daler 1771 
l RDR 1751 
4 Mark 1641 
l RDR 1945 
4 Mark 1648 
l RDR 1718 W. H. 
l RDR 1718 
l RDR 1791 God 
4 RDR 1871 .... 
l öre 1564 Nära 
l öre 1575 ... .. . 
l öre 1629 Nyköp. 
l öre 1626 Klipp. 
2 öre 1626 Klipp. 

1-!-/01 2.800:-
01 9.900:-
1+/01 5.500:-
1+ 4.700:-
1/ 1+ 3.200:-
1/1+ 4.900:-

3.200:
l? / 1 2.800:-
1+ 1.275:-
1-!- / 01 1.950:-
01 775:-
01 525:-

850: -
750:-

1.150:-
2 öre 1571 . . . . . . I + 
1/ 6 RDR 1826 kv O 

650:-
5.950:-
1.850:-2 Mark U.å. (1652) 

l / 4 RDR 1846 God 
l Skill. 1812 God 
20 kr 1884 
10 kr 1901 . .... . 
20 kr 1875 . .... . 
20 kr 1898 .. .. .. 
10 kr 1874 God . . 

2 Mark 1675 ... . 
l Dukat 1861 .. 

5 kr 1894 ..... . 
20 k r 1876 . .... . 
50 ii 1912 Spegel 

1+ 1.175:-
01 695:-
01 2.250:-
01/ 0 775:-
01/ 0 2.750:
I + '/01 1.875:-
1+ 925:-
1+ 1.075:-
1+ 3.550:-
01 1.150:-
1+/01 2.250:-

1.275:-
2 Mark 1650 . . . . l 750:-

650:-4 öre 1669 . . . . . . 01 
4 lVIark 1688 
2 Mark 1671 
2 Mark 1694 
2 Mat·k 16()6 
2 1\'lat·k 1685 
2 Mark 1694 
2 Mark 1702 
l RDH 1743 Repa 
l ROR 1748 V. H. 
l RDR 1790 God 
l RDH 1781 .. . . 
l RDR 1792 (G 

1-t-/011.825:-
1+ 675:-
1-!-/01 825:-
01 1.750:-
1-t- /01 1.350:-
1-1- 650:-
1+ 850:-

2.200:-
2.750:-

1+ 1.250:-
1-t- / 011.350:
lV) 3.550:-

1/ 6 RDR 1810 .. 1-!-/01 1.625:-
4 RDR 1861 God l + 1.850:
l RDR 1840 1+ / 01 5.250:-
1 RDR 1834 . . . . 1+/ 01 2.675:-
4 Mark 1696 . . . . 1+/01 2.300:-
1 öre 1640 .. . . .. l + 950:-
4 Mark 1701 .. .. l + 2.450:-
2 Car·ol. 1718 . . . . l + 2.500:-
1 CaroL 1718 . . .. l+ 3.500:-
2 Mark 1703 01 2.900:-
2 RDR 1857 01/ 0 5.300:-
2 Mark 1731 . . . . 01 5.900:-
1 Mark 1591 God l + 2.750:-
1 Daler 1544 . . . . 01 18.500:-
4 Mark 1705/4 .. Pt·ak t 17.500:-

BJLUGA ÄLDRE MYNT 
Saturnus 
Mercurius ..... . 
Flink ...... . . . . 
Ju pi ter God ... . 
l:loppet God ... .. . 
1/ 12 RDR 1811 .. 
1/24 RDR 1814 .. 
l Skill. 1817 ... . 
1/6 RDR 1804 . . 
1/ 12 Skill. 1802 .. 
1/6 RDR 1803 .. 
1/3 RDR 1780 .. 
1/ 6 RDR 1777 .. 
1/ 6 HDR 1778 .. 
1/ 6 RDR 1781 .. 
1/6 RDR 1789 .. 
1/ 12 HDR 1777 
1/24 RDR 1777 
1/ 24 RDR 1778 .. 
2 öre 1777 St. A. 
1/ 2 RDR 1831 
1/4 HDR 1833 .. 
l / 4 non 1834 .. 

l+ 
l + 
1-t-/01 
1/ 
l + 
l 
l / l + 
l + 
l + 
01 
1+101 
l + 
l 
l / l + 
l 
1/1 + 
I + 
l+ 
1/1 + 
J+ 
1-1· 
l+ 
l 

l / 8 HDR 1831 l+ 
1/8 HDR 1832 . . l 
1/8 RDR 1833 . . l 
1/12 RDR 1831 .. 1-1· 

195:-
185:-
250:-
195:-
250:-
285:-
165:-
27j:-
250:-
125:-
485:-
325:-
185:-
195:-
250:-
195:-
350:-
195:-
150:-
650:-

1.285:-
1.275:-

540:-
295:-
140:-
195:-
2'J5:-

1/16 RDR 1835 . . l 125:-
5 öre 1860 .. .. .. l 235: -
5 öre 1861 . . . . . . l+ 135:-
5 öre 1862 Ros . . l + 685:-
5 öre 1863 .. .. .. 01 250:-
5 öre 1863/62 . . l+ 125:-
5 öre 1864/ 62 . . l 100:-
5 öre 1866 . . . . . . l + 425:-
5 öre 1866/65 . . l + 175:-

MODERNA BRA MYNT 
l kr 1952 . . . . . . . . O 
l kr 1953 ........ O 
l kr 1956 . . . . . . . . O 
l kr 1957 . . . . . . . . O 
50 ö 1952 ........ o 
50 ö 1956 .. .. .. .. o 
50 ö 1955 ... ..... o 
50 ö 1954 ...... .. o 
50 ö 1958 ....... . o 
25 ö 1952 .. .. .. .. o 
25 ö 1960 Spegel 
25 ö 1960 .. .... .. o 
5 ö 1952 ........ o 
5 ö 1957 ........ o 
5 ö 1961 TS .... O 
5 ö 1954 ........ o 
5 ö 1959 . ... .... o 
5 ö 1965 ........ o 

10 ö 1882 Spegel 
10 ö 1883 Spegel 
10 ö 1890 .... . .. . 
10 ö 1894 ...... .. 
5 ö 1880 . ... ... . 
5 ö 1879 ...... .. 
2 ö 1874 ....... . 
2 ö 1876/75 .. .. 
2 ö 1902 . ..... .. 
2 ö 1889 ...... .. 
2 ö 1898 ...... .. 

l kr 1910 ...... .. 
l kr 1916/ 15 
l kr 1915 ...... .. 
l kr 1927 ....... . 
l kr 1928 ...... .. 

o 
o 
l+ 
01 
1+/01 
l? 
o 
o 
o 
1+/01 
1+/01 
01 
1+/01 
01/0 

200:-
175:-
150:-
165:-
200:-
150:-
175:-
175:-
200:-
65:-

195:-
150:-
85:-
65:-
35:-
65:-
75:-
15:-

1.990: -
1.250:-

750:-
350:-
275:-
950-

275:-
175:-
225:-
350:-
295:-
190:-
425:-
200:-
185:-
375:-

R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB 
M. Sam ue lsg. 25 Stockholm, Swede n. Tel. 0 8/ 11 85 55 (Besöksadress). 
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av Gunnar Sidorow 

Traianus 
(98-117) 

Speciell uppmärksamhet ägnade 
Traianus i Dalmatien, Moesia 
superior och Dacien åt utveck
.Jandet av bergsbruket för ädla me
taller; för att bygga ut guldgruvor
na tillkallade kejsaren skolat 
bergsfolk från Dalmatien. Dessa 
bergverks egendomliga organisa
tion speglas alltjämt i de mynt, vil
ka i dessa områden voro i omlopp. 
Utsinaodet av fyndorterna för ädla 

. metaller, särskilt i Spanien. hade 
gjort det nödvändigt att upptäcka 
nya guld- och silverådror. Med tan
ke på detta kloka förutseende är 
det helt uteslutet att Traianus 
skulle gjort silvermynten under
måliga genom att legera dem med 
oädla metaller, endast på den 
grund, att han önskade berika sin 
skattkammare, snarast är väl att 
förmoda , att värdeförhållandet 
mellan guld och silver förskjutit 
sig, så att man var tvungen att sän
ka silverhalten för att kunna bibe
hålla standardstorleken på silver
mynten. Ty det råder icke något 
som helst tvivel om, att det i 
handeln rådde ett bestämt fast
ställt kursförhållande, vilket hade 
Jagens sanktion, mellan dessa bäg
ge ädla metaller. 

Icke mindre genomgripande 
vorode förändringar, vilka Traia
nus fick till stånd i Thracien. De 
thraciska stammarnas huvudorter 
upphöjdes till städer, vilka alla bu
ro namn efter kejsaren, så att de 
avlägsnaste dalar öppnades för 
handel och samfärdsel. Dock för
blev förvaltningens säte Perinth 
och den religiösa medelpunkten för 
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thracerna odrysernas gamla ko
nungastad, Bizye. Liksom berörd 
av ett trollspö ändrades hela ut
seendet på Donauländerna genom 
Traianus' mäktiga ingripande och 
det vittnar om en djupsinnig tanke 
hos den konstnär, vilken skapat 
bilderna på ärobågen i Bene
ventom, att han framställt kejsa
ren i det ögonblick denne träder in i 
kretsen av Donauländernas 
skyddsgudar . 

Under denna tid av fredlig id har 
kejsaren även tagit initiativet till 
ett utbredande av vägnätet, för att 
på så vis föra den romerska ci
vilisationen ut över världen. Denna 
verksamhet har även den varit 
fullt ut lika välsignelsebringande 
och först från och med Traianus' 
dagar trädde Nordafrika såsom ett 
romersk land Italien jämbördigt 
vid sidan. Dock förblev för Traia
nus Italien det härskande landet. 
Hans främsta omsorg härvidlag 
var att förhindra avfolkningen. 
Därför förbjöd han italienarna att 
utvandra till provinserna och för
sökte även fast anknyta de med
lemmar av det härskande sena
torsståndet, vilka härstammade 
från provinserna, till deras nya 
italienska hemland, i det han gjor
de dem till plikt att anlägga en del 
av deras förmögenhet i italienska 
jordagods. 

Mest genomgripande var dock 
den bestämmelsen, att legionernas 
medborgartrupper fingo komplet
tera sig uteslutande bland pro
vinsernas innevånare. Frihet från 

( Forts. fr. fö rey. nr) 

milit.'irtjänst gällde icke för de ita
liker, vilka hade slagit sig ned i 
provinserna eller de nya romare, 
vilka av de olika princeps fått sig 
medborgarerätt tilldelad. Välsig
nelsebringande var likaså den vi
dare utvecklingen av den ali
mentarstiftelse. som påbörjats av 
Nerva. Likväl ingrep kejsaren i 
självförvaltningen av städerna 
såväl i provinsema som i Italien för 
att förhindra att dessa samhällen 
slösade bort sin förmögenhet och 
för att därigenom bibehålla dessa 
städers möjligheter att betala 
skatt. Från och med denna tid trä
da av kejsaren utnämnda ämbets
män in i förvaltningen av pro
vinserna och Italiens olika land
skap, vilka ha till uppgift att över
vaka dessa städers förmögenhets
förvaltning. Att kejsarens be
mödanden att höja Italiens 
välstånd kröntes med framgång 
ser man tydligast därav, att vid 
denna tid de stora hamnbyggen 
kom mo till stånd, vilka tjänade den 
alltjämt stegrade trafiken mellan 
Italien och de västra samt östra 
provinserna . Så utbyggdes på öst
kusten Anconas hamn och på väst
kusten anlades på Etruriens hamn· 
lösa kust den nya hamnen Centum
cellae. En ny riksväg, vilken från 
Beneventum förde ti ll Brundisium, 
tjänade även samma ändamål. Det 
storslagna i denna härskareverk
samhel får även ett imponerande 
uttryck genom jättebyggnaderna 
pli Fcrum Traianum, vilken såväl 
genom sitt omfång som 

(Forts. på nästa sida) 



De Ron1crska . .. 
(Forts. fr. föreg. sicla) 

genom s in prakt sililla a lla andra 
kejsares Fora i skuggan. Till den 
kolossala plats, vars mittparti upp
togs av Traianus' jättelika ryttare
staty, omgiven av pelarestä llning
ar och högvälvda nischer, anslöt 
sig byggnaden Bibliotheca Ulpia, 
på vars gård segerpelarna med 
bildutsmyckningarna från det da· 
ciska kriget stodo, och på vars 
spets befann sig Traianus' bild· 
pelare, avslutningen gentemot 
Marsfältet bildade det senare av 
Hadrianus uppförda templet , till 
minne av den till gudarna gångne 
Traianus. 

l östra delen av riket hade Traia· 
nus vid tidpunkten för det andra 
daciska kriget gjort nabateernas 
konungarike till provins. Over
gången till omedelbar förva ltning 
av en rikets ämbetsman försiggick 
icke utan kamp, Comelius Palma, 
vilken såsom stå thållare i Syrien 
tvang nabatecrna all uppgiva sin 
självständighet, erhöll triumfens 
insignier. Landel antog efter få år, 
genom inflytande av den romerska 

förvaltningen, ett helt annat ut· 
seende. Mäktiga riksvägar ända 
till Röda Havets stränder underlät
tade trafiken på nabateernas gam· 
la handelsväga r . Vattenledningar 
och stora behållare för uppsam· 
!ande av det regn, som föll från 
himmelen, kommo stadsliv att 
uppblomstra på sådana ställen, där 
fordom nomaderna vallat sina 
hjordar . Landets huvudstad Petra 
uppnådde en vida snabbare ut
veckling såsom stapelplats för ri
ket, än den hade lyckats med under 
konungarnas herravälde. Legions
lägret Tertia Cyrenaica, vilket i 
norr, vid foten a v Ilauranområdet 
byggdes, var ägnat att skapa var
aktig fred och säkerhet åt detta 
område, vilket hittills varit svårt 
plågat av rövare från bergen och 
öknen. l sillilet för de kring
strövande beduine rnas tältläger 
och bergets grollbyar uppstod stad 
efter stad på denna välsignade 
mark av vulkanisk jord. Kejsaren 
ka llade den nya provinsen Arabia, 
emedan innevånarna bland greker 
och rornare kallades a raber, och 
a lls icke, såsom man velat göra 
gällande, av barnslig lust att yvas, 
liksom om han skulle ha underku-

vat hela det område vi nu kalla 
Arabien. För övrigt är det obekant 
i vad mån romarna behärskade na
bateernas handelsvägar i det inre 
av halvön. Intet är ägnat att väc
ka större beundran för denne 
storslagne härskaregestalt, än des
sa enkla lägerfåsten vid öknens 
rand. De byggdes till skydd för 
handelsvägarna och uppvisa likväl 
en sådan fulländning i sin stenkon
struktion, att man skulle tro att de 
vore uppförda såsom smycken i de 
aUra häriigaste prydnadsverk. Det 
storartade har här blivit själv· 
ändamål utan varje hänsyn till nyt· 
tan. Samma prägel uppvisar även 
alll annat i byggnadsväg som 
Traianus uppfört, vare sig det nu 
varit i provinserna e11er i själva 
Rom. 

Världsrikets majestät och ka
raklliren på dess störste regent har 
här funnit ett uttryck , som för ana 
efterföljande släktled gjort denna 
höjdpunkt i kejsartidens saga oför· 
gänglig. Ännu större än an hans 
övriga verksamhet framträder 
denna upphöjda härskaregestalts 
mildhet i sitt väsen, vilken ännu ef· 
ter århundradenas lopp vid hyl· 

(Forts. på nästa sida) 
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De Renne rsk a .. . 
(Forts. jr. förcg. sida) 

landet av de bysantiska rege nterna 
för dem framstä lldes såsom högsta 
förebi ld för en kejsare. 

Redan nära gubbåldern, fattade 
Traianus en annan uppgift i sikte, 
som en gång föresvävat diktatorn 
Caesar , för att kröna hans livs 
verk. Det egenmäktiga sätt, på vil
ket parthernas konung Osrhocs 
insatt sin brorson Parthamasiris 
såsom härskare i Armenien hade 
för Traianus blivit föranledning att 
vid Euphrat bringa den gamla 
motsättningen till partherna till 
avslutning. Ha ns avsikt var, all un
derkasta Euphrats och Tigris' flod
dal Roms herravälde och tränga 
iranierna lillbaka till deras naturli
ga hemland. Han leddes härvidlag 
icke av önskan att glänsa såsom 
erövrare utan strävan efter att 
även vid denna gräns för l\ledcl
havsriket skapa ett tillstånd, som 
motsvarande de historiska beting
elserna för dessa länders civilisa
tion. Ty i själva verket härskade 
partherna i de fruktbara floddalar
na vid foten av deras högland så
som främlingar. Enligt folkart, tro 
och sed ha dessa slätter mellan flo
derna Euprat och Tigris sedan år
tusenden på det närmaste var it 
förbundna med Syriens innevåna
re. Inflytandet av grekiskt herra
välde under seleudderna hade för
vandlat den växelverkan, som se
miter och greker utövat på varand
ra, till en varaktig. Seleukeia vid 
Tigris var en av de mest glänsande 
städerna för grekisk kultur, och 
detta i hela östern. 

Talrika voro även grekstäderna i 
de nordliga delarna, där Edcssa, 
Nisibis och a ndra orter kolonise· 
rats med veteraner från grekiska 
härar. Så var då tanken. att för
binda alla dessa länder med l\le· 
delhavsriket ingen dröm, jämförlig 
med ett andra Alexanderfälttåg, 
utan uppfyllandet av en fordran på 
enhet i den semitisk-grekiska 
kulturen som långsamt växt till 
sig. . 

Parther nas r ike. såsom alllid 
försvagat genom troostridigheter , 
syntes icke vara någon farlig mot
ståndare. Osrhoes själv kände på 
sig, a tt han icke var vuxen den r~ 
merska makten och sökte besvärJa 
det hotande kriget genom sände-
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bud, vilka träffade Traianus, redan 
på väg mot öster, i Alhcn. Dc blevo 
avvisade. 

Till sjöss, över Ephesus och 
Mindre Asiens kust mot söder, kom 
Traianus mot slutet av 113 till Sy· 
riens huvudstad Antiochcia . lia n 
såg sig likväl tvungen att åters ~älla 
den slappa disciplinen i den syn ska 
hä ren, innan han kunde börja 
fientligheterna. Kejsaren över
skred i början av 114 Euprat vid 
Melitene, ryckte i Arsaniasdalen 
framför borgen Armosata, vilken 
låg vid vägen till Tigranoccrta, och 
erövrade fästet utan svärdsslag. 
Redan under denna härfärd hade 
till honom kommit parthiska stor
män vilka hyllade honom. De för
de ~ed sig en inlärd häst, vilken 
böjde knä inför kejsaren. Medan de 
romerska härarna fu lländade Ar· 
meniens underkastelse återvände 
kejsaren till Satala och överlämna
de skänker till heniochernas och 
maeheloternas konungar. Partha
misiris hade sökt undvika sin av
sättning genom förhandlingar. Nu 
framträdde han för Tra ianus i Ele
geia i den förhoppningen, all på 
samma sätt, som på sin tid Tirida
tes under Nero, för värva diademet 
ur Traianus' hand genom högtidlig 
underkastelse. i\len kejsaren var 
fast besluten att göra Armcnien till 
provins. Han avskedade den stolte 
arsaciden i hela sin härs åsyn med 
ett direkt avslag på dennes be
gäran. 

Även under detta fälttåg hade 
kejsaren förstått a tt fylla soldater
na med sin krigiska anda. i det han 
gick till fots framför hären. i\le
sopotamiens furstar , Abgarus från 
Osroene, Sporaces. herre lill Ant· 
hemusia och araben i\lannus hade 
redan tidigare skickat sändebud 
och skänker för att tillvinna sig 
Traianus' gunst. När dc rornerska 
härarna, vilka från Armcnien 
ryckte in i i\Iesopotamicn, närma
de sig, motlog Abgarus kejsaren i 
sin huvudstad med festlig s tåt och 
fick sin härskareställning bekräf
tad. 

Under vinlerkvarteret i Antio
chcia inträffade den väldiga jord
bävning, vilken lade Syriens hu
vudstad i ruiner. Följande år be
gynnte anfallskriget mot parlhcr
na. Efter intagandet av Nisibia till· 
delade senaten kejsaren seger
namnet Pa rthicus. 
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De r01ner~ka 

Aven Singara stormades av Lu
cius Quietus. i.\led skepp. ,·ilka tim
rats i Gorduenes skogar. liit Traia
nus hären gå över Tigris nära dess 
utflöde ur berget och trängde seg
errikt fram på den mark , som en 
gång i tiden utgjort den mäktiga 
erövrarstaten Assyrien. En annan 
del a,· hans här ryckte in i Adiabe
ne och erö\Tade detta gränsland
skap till det parthiska riket. Kejsa
ren tog så varaktigt tvåflodslandet 
i besittning, här uppstodo de nya 
provinserna l\lesopotamicn och As
syrien. 

Därpå drog Traianus över Seleu
keia och Ktesiphon till Babylon. 
utan atl partherna. vilka förlama
des av ett inbördeskrig. gjorde nå
got motslånd. Först efter inta
gandet av Ktesiphon Il G har Traia
nus antagit heders namnet Parlhi
cus. Kejsaren kom fram iinda till 
mynningen av Tigris. där Atha
lambelus, herre till handcissladen 
Charax Spasinu, underkastade sig 
och for så ut på oceanen. till åmin
nelse av den macedoniske hjälten. 
som hade fört sina vapen äncia lill 
del fjärran Indien. Aven den nedre 
delen av floddalen blev provins 
med namnet Babylonia. 

Traianus var alltjämt sysselsalt 
med att försöka förbättra det för
fallna vatlenledningssystemct, då 
underrättelsen om ett allmiint upp
ror i de nyförvärvade länderna kal
lade honom mol norr. Nisibis åter
erövrades av Lucius Quietus. 
Edessa, belägrad och stormad. 
gick upp i lågor. Samma öde drab
bade Seleukeia. ,·ilken intogs av le
gaterna Erucius Ciarus och Julius 
Alexander. l Ktesiphon smyckade 
Traianus parlhern Parthamaspa
tes med diademet. som arsacidcr
na hittills burit. och rörHinade 
Vologaeses med en del av Armc
nien. Traianus har icke stä llt några 
anspråk på att behärska parthcrri
ket, utan ställt upp en mot konung. 
såsom ofta tidigare ägt rum. Be
sittningen av de nyerövrade land
skapen syntes säkrad och kejsaren 
anträdde under hösten 116 åter
låge! till Syrien. Under tletta tåg 
visade han sig för sista g~u1gen i 
spetsen för sin här framför Hatra, 
det arabiska fästet, i nordöstliga 

Mesopotamien. När han tillsam
mans med sitt följe, men ulan någ
ra som helst fältherreinsignier red 
runt denna stads murar, blev hans 
högresta åldringsgestalt ett mål 
för fienden. Belägringen strandade 
på grund av provtanteringssvårig
hcterna . 

Av obekant avledning utbröt un
der vintern IIG på Cypern, i Egyp
ten och Cyrene ett judiskt uppror 
ut, under vilket dc varandra be
kämpande motståndarna . drivna 
av sin \'ilda trosfanatism, gjorde 
sig skyldiga till de förskräckligaste 
grymheter. Del vedergällnings
krig, dUr judarna i dessa länder ut
rotades, leddes av Marcius Turbo 
med skoningslös stränghet. I fort
sättningen var det en förbrytelse, 
som straffades med döden, om en 
jude landade på Cypern. till och 
med om han lidit skeppsbrott. 

Traianus hade för avsikt alt un
der påföljande år i de nyerövrade 
provinserna vidlaga sina slutgilti
ga åtgärder, då en alll mer tillta
gande sjuklighet tvang honom att 
ålerviinda till Italien. Hans svåra 
lidande medförde. all han måste 
landa i Selinus i Sicilien, där han 
den 7 augusti avled. Såsom Parthi
cus höll han sitt inlåg i den romer
ska statens gudahimmcl, och han 
var den ende, näst efter Roms före
givne grundare Romulus, som fick 
sin grav inom stadens helgade 
ringmur i det tempel, som var in
vigt till hans ära. 

llcla det romerska folkets kraft 
och den antika kullurens storhet 
synas liksom förkroppsligade för 
sista gtmgcn hos denne mäktige 
man, liksom solen på en molnfri 
himmel går ner i en sista strål
glans . Efter sig lämnade han fre
den. Bland hans ,·älsignelsebrin
gandc verk växte under dc följande 
50 åren i det på nytt befästa och 
stadgade riket detta allmänna upp
sving mr stadslivet, vilket gav 
Hadrianus' och Antoninernas tids
ålder dess prägel. och vilken ännu 
talar till oss från \'ärldsrikets rui
ner. Och dock. just denna följande 
tid. skenbart så blomstrande och 
fridfull, såg alla frön l11l det kom
mande förfallet utvecklas, ett för
fall som inom några årtionden 
skulle låta den sköna bilden av en 
universiellt utbredd civilisation 
och kultur småningom förblekna 
och dö. 
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Liucraturnyhctcr 
Nils J Lindberg: Riksdalrar 

präglade i Sverige. Frenckellska 
tryckeri AB. Helsingrors 1976. 87 s .• 
iii. Ej i bokhandeln. 

I denna bok, utgiven såsom 
volym nr 20 i Frenckellska tryckeri 
AB: s present boksserie, redogör 
Nils J Lindberg - ordförande i Nu
mismatiska Föreningen i Finland 
- utförligt för den svenska riks
dalermyntningen fram till och med 
den sista specieriksdalern, 4 riks
daler riksmynt 1871. Texten beled· 
sagas av 64 utmä rkta bilder - dc 
flesta i får g - vilka läcker alla re
guljära svenska riksdalertyper 
mellan 1534 och 1871. 

Boken inleds med en redogörelse 
för tippkomsten av stormynt i sil· 
ver i Europe . Där{;ftcr behanWas 
de tidiga svenska stormynten från 
1512 och 1528, varpå vi kommer in 
på bokens huvudämne, riksdaler
myntningen. Samtliga typers in
skrifter och motiv beskrivs. Det är 
dock inte endast själva riksda ler
myntningen som behandlas, utan 
läsaren får även inblick i de stora 
dragen i Sveriges övriga mynthis
toria. 

Bokens text avslöjar att författa 
ren gått grundligt tillväga i sitt stu
dium av den svenska riksdaler 
myntningen. Det är en stor mängd 
fakta som presenteras och läsaren 
får svar på de flesta fr~gor kring 
detta ämne. Endast ett par små 
felaktigheter har insmugit sig. 1909 
års efterprägling a v riksdalern 
1676 sägs ha randskrift , det ar 
emellertid 1800-talscflerpräglingen 
som är försedd med sådan. Vidare 
anges att alla riksdalrar mellan 
1718 och 1827 har randskriften 
MANIBUS NE LAEDAR AVARIS. 
1721 och 1821 års jubileumsriksdal
rar har emellertid randskriften 
GLORIA IN EXELCIS DEO (Ära 
vare Gud i höjden ). 

Beklagligt nog säljs emellertid 
denna utmärkta bok ej på den öpp· 
na marknaden, utan alla exemplar 
delas ut. Det vore roligt om denna 
bok fick en större spridning, så att 
fler fick möjlighet att förkovra sig i 
riksdalerns historia. Det är ju ett 
myntslag som än idag upprätthål
ler sitt anseende som hårdvaluta, 
nu som samlar- och investerings-
objekt. BHn 
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BILLIGA SEDLAR 
5 Kronor 
1940 ........ ... . 
1941 ........... . 
1942 ........... . 

1945 ........... . 
194S ..... ... ... . 
1947 nrf ....... . 

1948 nrf ....... . 

1949 nrf ..... . .. 

1951 

1952 nrl ... . ... . 

1948 jub .. ..... . 
1954 ........... . 

1955 

1956 nrf ........ 

1956 
1959 

1960 

1961 

Kval. 
10 

9 
6 
5 

lO 
6 
4 

10 
6 
8 

lO 
10 

9 
8 
5 

10 
6 

10 
6 

10 
8 
6 

10 
6 

10 
lO 
8 

10 
8 

10 
8 
6 
6 
4 

10 
8 

10 
B 

1963 nr! .. , .. . . . 10 
1962 $ • • • • • • • • • • 5 
1963 nr! ........ 10 

1963 . ........ .. 
1963 • nr! ..... . 
1966 • .......... 

10 kronor 
1913 ....... . .. .. 
1915 .......... . . 
1916 . ... •....... 
9117 .... .... ... . 
1929 .... .. ..... . 

8 
10 

9 
4 

3 
6 
4 
4 
5 
4 

1932 
1933 
1934 
1935 

.. ......... . 4 

............ 6 

............ 6 

............ 6 
4 

1936 ........... . lO 
6 
4 

1937 . . .. . . . . . . . . 8 
G 

Myntet i 

Pris 
65:-
45:-
25:-
20:-
45:-
25:-
12:-
60:-
25:-
20:-
55:-
35:-
25:-
20:-
10:-
35:-
10:-
35:-
10:-
4{): -
25:-
10:-
22:-
10:-
35:-
35:-
15:-
35:-
15:-
30:-
15:-
10:-
15:-
10:-
30:-
10:-
45:-
25:-
65:-

135:-
22:-
10:-

145:-
115:-
25:-

1938 . . . . . . . . . . . . 9 
8 
6 

1939 . . . . . . . . . .. . 8 
6 
4 

1940 ...... .. .... 10 
5 

1941 nrf ....... . 10 
1942 • . . . • • . . • •. . 9 

l~ ···· ······· · 10 
6 

1945 nrf ..... .. . 10 
6 

1946 .. .. . . . . .•. . 9 
6 

1947 ...........• 10 
6 

1948 nrf ..... . .. 10 
6 

1949 •..... . ..... 10 
8 

1950 ... . ...... .. 10 
8 

1951 nrf ....... . 10 
8 

1952 kopp ...... . 10 
8 

1952 ofis. .. . . . . . . 10 
9 

1953 nrf 

1954 nrf 

8 
10 
9 

10 
8 

1955 ............ 10 
8 

lg56 ............ 10 
8 

1957 ............ 10 
8 

1958 nrf ........ 10 
8 

1959 .... ........ 10 
8 

1960 .... ....... . 10 
8 

1962 ..... .... ... 10 
95:- 8 

385:- 1963 • nrf 10 
225:- 5 
175:- 1966 • ntf 10 
115:- 1968 • ntf . . . . . . lO 
75:- 1968 jub. nrf ... . JO 

70:-
55:-
35:-
65:-
35:-
15:-
85:-
35:-

295:-
75:-
65:-
25:-
45:-
25:-

105:-
75:-
45:-
20:-
40:-
20:-
45:-
t'j!l'\_. 
.JV .-

45:-
30:-
35:-

200:-
50:-
25:-
50:-
35:-
20:-
30:-
20:-
30:-
20:-
30:-
18:-
35:-
20:-
30:-
18:-
28:-
15:-
25:-
15:-
45:-
25:-
35:-
20:-

115:-
25:-
65:-
40:-
18:-

60:- Nrf ::: ett el. flera ex finns i 
75:- nummcr(öljd . 
50:- 1976 lrrs mynt i Myntverkets 
45:- fordr·al 35 kr . 
25:- Eliz.'lbcth II 25 års jub.-crown. 

125:- 12 kr. 
40:- l\Iums in~:år i alla pri5cr. 
25:- över 200 kr. portofritt. 

~:: ,t;;*~ 
Malmö ~ li!-~1 ~ 

~~ \~~~ ~ 
St. Nygata n 17, 2 11 37 Molmö "'~ ~ 

Te l. 040/ 129930 ''l(lfiiiJ\l"" 



Nu är den här N ya upplagan av 

Standard Catalog 
of W or l d Coins 
Format 21 X 27,5 cm, 1600 sidor över 31.000 

avbildningar. 

Den världsberömda " telefonkatalogen" har i 

sin nya upplaga utökats med över JOO sidor. 

Den omfattar tidsperioden 1 850-1977 och 
innehåller över 65.000 mynt och 31.000 av

bildningar i originalstorlek. Värderingspriser 

finns angivna för olla mynt, myntorter i tre 
kvalitetsgrader. 

Pris 135;- inkl. moms 
Frakt tillkommer. Återförsöl jarrabatter. 

l juni hor vi dessutom 

Standard Catalog 

of W o rid P a per Money 
864 sidor och över 5000 avbildningar på hela 
världens sedlar. 

Pris 11 0;- ink l. moms 
Frakt tiiikommer. Aterförsö ljarrabotter. 

SLUTLIGEN NAGRÅ KVALITETSMYNT FRÅN NOVA 

4 mark 1703 ... . ............ .. 
Riksdaler 1782 .............. knt 
Riksdaler 1783 .............. risp. 
Specie 1857 160.100 ex vacker .. 
4 rdr rmt 1862 ......... . . ... god 
Carol in 1868 ... . ............... 
20 kronor 1884 .............. god 
2 ö re 1856 .......... .. RRgod 
5 öre 1899 .. ... ..... ......... 
1 öre 19 15 ............ St. gl. 
Israel Serie guld 1973 200, 100, 50 Proof R 

.-... --·- ····-. .. _ . __ ....... __ ......., ..,.-

.,.. .... .._ .... _ ·-·-

. --- ·---,.., .... --· ·---.. -·-·---.. --- . _ ............ ___ l" 

l +/0 1 2.100:-
1-l- 950:-
l -1-/01 950:-
01 3.900:-
l + 1.750: -
01 / 0 4,600:-
01 2.400:-
l + 950:-
o 450:-
o 115: -

2.500:-
Isla nd Serie 1974 10.000, 1000, 500 Pro of 1.800:-
Bo ha mos Serie guld 1067 100, 50, 20, 10 o R 3.800:-

~OVA 
l . M. BJÖRKQUIST 
Box 40, 701 02 Örebro, Tel. 0 19/ 120511. 

19 



l ~EJDALJJ~YTT j 
Medaljer över myntgravörerna 

Lea Ahlborn och Adolf Lindberg 
l sin serie över myntgravörer ger 

myntverket nu ut medaljer över 
Lea Ahlborn och Adolf Lindberg. 
Tidigare har Erik Lindberg ihåg
kommits med en medalj. som forl
farande finns att köpa vid mynt
verket. Medaljerna präglas i be
gränsad upplaga och har skapats 
av förre myntgravören, skulptören 
Leo Holmgren. 

Lca Ahlborn < 1826-1897) grave
rade de första öresmynten 1855, de 
norska guldmynten och dc fin ska 
mynten i inhemska värden: penni 
och markka. 

Frånsidan visar åt- och frånsidor 
av mynt graverade av Lea 
Ahlborn, frånsidan av den 1895 
präglade medaljen till de Bolinder
ska Verkstädernas 50-års jubileum 
samt en reduktionsmaskin av tidig 
konstruktion (1889). 

Adolf Lindberg ( 1839-1916) var 
elev vid myntverket hos Lea Ahl
born, studerade sedan v1d Konst
akademien och kom så till Paris 
där han blev elev hos den berömde 
medaljkonstnären P Tasset. 

Han utförde nera mynt, bl a jubi
leumstvåkronorna 1897 och 1907, 
återgivna på fr·åns idan av medal
jen tillsammans med Konstnärs
klubbens medalj. Nedtill ses en 
gipsmodell sam t nera verktyg 
vilka användes av konstnären. Vid 
sida n av dessa ting ser vi en kvist 
av myntört. 

UCiandsn:t'ht•Ct••· 

St'h we iz 
Den 12 september 1976 sl~ipple 

Schweiz ut ett 5 francs mynt med 
anledning av pedagogen Johann 
Heinrich Pestalozzis död för 150 år 
sedan. ( 1746---1827>. Upplagan är 
800.000 ocirkuierade och 50.000 
proof-mynt. 
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Fakta om medaljernaMetall 

Patinerad brons 
patinerat silver 
Guld 2:3 1<, nu mr. upp l. 

C ap \ •·rd l' 

lJiame ter 

45 mm 
45 111111 

45 mm 

F'rå n dc tidigare Port ugisiska 
öarna Cap Vt•rclc har man låtit 

Vikt 

45 g 
55 g 
90 g 

Upplaga 

2000 
2000 

50 

Pris 

95:-
165:-

3.045:-



MYNTKONTAKT öppnar fr o m 
nästa nummer en insändarspall -
skriv gärna och fråga om föremål i 
din ägoeller andra problem som du 
vill debattera. Vi vill gärna avbilda 
sådant som är a v allmänt intresse, 
men då måste vi få antingen ett 
tydligt foto eller själva objektet 
medsänt - blyertskalkeringar e. 
dyl duger inte. 

Men skicka inte in några frågor 
om värdet på dina föremål, frågor 
om värdet besvaras inte. 

Anonyma tnsändare publiceras 
inte. 

HEJ! 
Läste i förra numret av Mynt

kontakt artikel av Herman Gyllen
haal "Enkronan för dyr att tillver
ka". Där påstår han g<'tt och kort 
att i Europa har varit endast två 
myntreformer efter krigslider. De 
i England och Frankrike. Men han 
glömmer helt den myntreform som 
var i Finland 1963 då 100 gamla 
mark blev 1 nymark. Onskar en 
rättelse i tidningen. 

Med vänliga hälsningar 
Juhani Hellman 

Belr. variant! 
Enligt artikeln i MK nr 4 finns en 

mycket tunn 5 kr. Så får jag 
meddela att jag har en mycket 
tunn l krona 1973 också ulan kant
prägling. Myntet kom i en sänd
ning direkt från Riksbanken till en 
bank i Bollnäs. 

Hoppas några flera hör av sig så 
inte polisen och jag blir ensamma. 

Hälsningar 
Rudolf Björling 

Myntfynd 
I Rom har man funnit omkring 35 

kilo guld-, silver- och kopparmynt 
från a ntiken. 

Det egendomligaste med fyndet 
är att det inte gjordes av några 
arkeologer utan av polisen. Platsen 

var dessutom en lägenhet i staden. 
Polisen förklarar alt våningen 

förmodligen innehades av ett gäng 
gravplundrare. 

20 ämbar 
kopparmynt 
trädgårdsskörd 

Varje år plockade Anatolij Ma
randin upp ett eller ett par gamla 
kopparmynt i sitt trädgårdsland. 
Men i år plöjde han upp en hel grop 
med mynt. Det blev hela 20 ämbar 
att bära. Kopparmynten stamma
de från senare hälften av 1700-ta
let, då Ural var i huvudleverantör 
av koppar i Ryssland. (APN). 

l\lyntsa mling till Stockholm 
Den i MK nr 8. 1976 ulannonsera

de myntsamlingen ur ·•syskonen 
Liibecks Donationsfond·· såldes till 
en mynthandlare i Stockholm för 
8.092 kronor. Totalt inkom 2.'> anbud 
till Kramfors Kommun. 

Köpes 

Bytes 

Äldre inbundna tidningar 

CURT ERIKSSON 
Tel. 0171/303 4.8 Enköping 

Svenska Numismatiska J:<"oremng
en besökte Paris i slutet av april. 47 
personer deltog, däribland flera 
medlemmar i den norska syster
föreningen. En berättelse om resan 
kommer i nästa nummer. För att 
kunna illustrera artikeln vore vi 
tacksamma få foton insända till 
SNF från dem som deltog. 

Numismatisk resa till Ungern. 
Den 4-10 september i år äger 

den inter nationella medaljkon
gressen och utställningen av 
modern medaljkonst rum 
Budapest. Huvudansvarig är 
FIDEM (den internationella 
medaljfederationen) och National
museet i staden. Alla intresserade 
- medlemmar eller ej - är väl
komna att delta i en gruppresa från 
Stockholm (högst 30 deltagare). 
Ring eller skriv omgående till 
Svenska Numismatiska 
Föreningen, Ostermalmsgatan 81, 
114 50 STOCKHOLM. Tel. 
08/67 55 98. Kontorstid (vard utom 
lörd) kl. 10.3(}-13.00. 
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MYNT
MÅSSA -77 

Mässan i Helsingborg i helgen 
den 23-24 april visades stort in
tresse både från handlarnas och 
samlarnas sida. Under lördagen 
och söndagen besökte omkring 
1.500 personer mässan, det största 
flertalet var där på lördagen. Där 
fanns mynt i alla prisklasser och 
kvaliteer, tillbehör, medaljer och 
annat som hör numismatiken till. 

Lokalerna på Grand Hotell var 
uppdelade på flera rum med en ge
mytlig stämning som följd. 

Antik -77 
Aven i år anordnas antikmässan 

Antik -77. Mässan pågår under ti
den 30 juli-7 augusti. Ca 95 ut
ställare kommer att finnas på 
plats. I fjol kom hela 39.600 besöka
re til l Helsingborg vilket var nytt 
rekord . 

Helvetische 
MU n z en zeitung 

Utkommer varje m ånad 

Hch\rsprcnumeration S. Fr. 

utlandet . . .............. 28.00 

Särtryck 

Der Rappcnmiinzbund . . 4.00 

Die Gcl{cnsh:mpcl im 

scll\\ cizcrischen i\liinzwcscn 15.00 

22 

HMZ 
Postrach 26 

CH-3652. lliltcrfi n;:cn 

Postcheckkonto 

HMZ Hillerfi ngen 

Luzern 60- 11691 Pfl bilden ses mässar r angören Harry Tenshult beskådande mynt 
hos en dansk handlare. 



MEDALJER öVER MYNTGRAVöRER 

l sin serie över myntgravörer ger myntverket nu ut medaljer över Lea Ahlborn och Adolf Lindberg. 
Tidigare har Erik Lindberg ihågkommits me d en medalj, som fortfarande finns att köpa vid mynt
verket. Me daljerna präglas i begränsad upplaga och har skapats av förre myntgravören, skulptöre n 
Leo Holmgren. 

Leo Ah/bom U826- 1897) vor dorrer 111/ den 
produktive och skicklige medaljkonsmaren 
L P Lundgren At• fadern. vid Konstakadermen 
och efter två drs studier i Paris. u tbildades lton 
till medaljkonst nar. Efter fadern blev hon ordt 
narie mynt· och medaljgrovor vid myntverket 
och hennes synnerligen rika produktion dom i 
nerode s tarkt den svenska medaljkonsten un 
der e rr halvt sekel. 
Även o m hennes konst i tidens smak stundom 
kan synas oss formell och sual.framstiillrle ho n 
err stort antal mycket fina porträtt. särskilt 
sedan hon under senare de le n nu sill ko nst· 
nårsskup varit mottaglig för nya stru mningar 
i medaljkonsten. Hon graverade ocksd de 
första öresmynten/855. de norska guldmynten 
och de finska mymenl inhemska vardell' penni 
ochmarkka 
Frd nstdan visar dl· och frdnsidor av my111 gro· 
uerode av Leo Ahlbom.frdnsidan av den /895 
praglade medaljen till de Bolinderska Verk 
stådemo s 50 drs jubileum samt en reduf..tlmts· 
maskin av tidig konstruktionU889). Den :.e Hare 
m ojligworde for komrnciren arr frdn e11 stor 
m odell reducera dem1a l e.\Cikt tuer!fitmtng i 
m edaljens sto rlek. T exten slogs sedan in meli 
boksrovstyper f den slutliga s tampl'n 

Adolf Undberg U839-1916} blev dPn konsmor 
som till Sverige kom arr fonned/a de nya från 
Franf..nke utgåetld.- kon•mar/iga srrurn 
mngomo mom medalJkonsrens område l lon 
var eleu 111d mp1werker hos l.ea Ah/bom. 
studerade sedan vrd Konsrakadem/en och 
kom sd tt/l Pans dar hon blev elev hos den 
beromde meda~f..onstnoren P Tas.ser Som 
portra llor or Adolf Undberg bet)itlonde r ned 
en krofriull realism i sina arbe ten. 
Hari utf(}rde flera mynt. bl a JllbtiPumsltJ6 
kro norna 18?7 orlt 1907. drergluno pd från· 
sidan av m edalJen tillsummans m ed I<<JilSII IMS· 

klubbens medalj. Ne dtill ses e 11 gipsmodell 
samt fle ra verktyg vilka användes au konst 
nåre ,. s ticklar. bo kstaustyper. hammare. for 
storingsglas och den s tålkula vilken ullom/e i 
e tt s tall kan placeras i olika vinklar sorttunder· 
lag uid groueringen av medaljsrampen. 
Vid sidan au dessa ting ser ui en kvist av mym 
ört. 

Em>t Norltorsr Roo~ 

Åtsida och frånsida av medalj öwr Lea Ahlborn 

Ålsida och frånsid.:l av medalj över Adoli Lindberg 

Fakta om medaljerna 

Me! all Diameter Vikt Upplaga Pris 

Patinerad brons 45 mm 45g 2000 95:-
Patinerat silver 45 111111 55 g 2000 165:-
Guld 23 K. numr upp! 45mm 90g 50 3.045:-

Pris ink l etui. frakt och post f avg samt moms gäller t o m 1977·05· 
31. varefter justering sk" r med anledning av ändrad moms och ev 
förändrade metallpriser. För återförsäljning gäller specialoffert. 
Leverans beräknas ske fr o m 1977-05·02. 

Till myntverket. Box 401. 631 06 Eskilstuna. Tf n 016·12 03 00 
H ä rme d beställes mot postfö rskott m edalje r ö ver myntgravör 

LeaAhlborn 
Patinerad brons 

Patinerat silver 

Guld 23 K. numr upp! 
Att sdndas till 

Namn: 

Postnummer· 

ex å 

%:-

165:-

exå:W45:-

Pos1adress· 

Adolf Lindberg 
Patinerad brons 

Patinerat silver 

Guld 23 K. numr upp! 

Gatuadress: 

Tf n: 

ex å 

ex å 

95:-

165:-

ex å3.045:-
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TOMTEMYNT 
Det är en mycket gamma l och 

välbekant sed alt lägga ner mynt 
och medaljer - någon gång även 
sedlar- i grundstenen till byggna
der av mera officiell karaktär. 
Mynten och medaljerna läggs ner 
som historiska dokument, för att ge 
eftervärlden en möjlighet att date
ra byggnadsverket i fråga, ifall 
grunden skulle bli uppgrävd. Den
na sed är sålunda ett uttryck för en 
stark känsla för det numismatiska 
materialets stora värde som 
kunskapskälla. 

Denna sed iakttogs redan under 
antiken och den iakttas ofta ännu i 
vår tid. Förf. publicerade för ett 
tjugotal år sedan i Nordisk Numis
matisk Unions Medlemsblad e tt 
stort antal samtida skildringar av 
sådana nedläggningstillfällen. En 
ny serie kommer att publiceras i 
MYNTKONTAKT i höst. 

Men mynt har tydligen kunnat 
läggas ner vid uppförandet av 
byggnader även av andra skäl. 
Häromdagen råkade jag av en hän-

delse få syn på en intressant notis i 
Sollefteå-Bladet för den 22 oktober 
1912. Notisen berättar om ett fynd, 
som gjordes av en man i Sär
graninge i Graninge socken, 
Västernorrlands län. "Mannen var 
sysselsatt med att nedriva en gam
malladugård och sk"Ulle just bryta 
bort den nedersta sockeln, då han 
på en hörnsten fann ett silvermynt, 
som sedan visade sig vara 1/ 16 R. 
Sp., präglad år 1848. Vår man, som 
väl hört talas om den vidskepliga 
seden att vid uppförande av nya 
mangårds- och ladugårdsbyggna
der lägga ett mynt i varje hörn till s 
k tomtebolycka, misstänkte ge
nast, att myntet blivit ditlagt för 
något dylikt ändamål, och under
sökte därför noga de övriga hör
nen, med resultat att han inom kort 
var lycklig ägare till sex klingande 
" tomtemynt" , av vilka det älsta 
var präglat år 1827 under det att 
det nyaste hade sett dagens ljus 
försll871. - Byggnaden var sålun
da endast högst 40 år gammal". 

Sollefteå-Bladets slutsats, att 
ladugården hade uppförts omkring 
år 1871, då det yngsta myntet hade 
präglats, är nog inte helt in
vändningsfri. Eftersom marmen 
hittade sex mynt, måste .ladugår
den ha haft sex hörnstolpar. Den 
kan givetvis från början ha haft 
fyra hörnstolpar, men blivit till
byggd senare, varvid de två andra 
hörnstolparna restes. 

Vi publicerar notisen om "tomte
mynten" i förhoppning, att de av 
MYNTKONTAKTS läsare, som 
känner till andra fall av denna vid
skepliga sed, är vänliga och låter 
höra av sig till tidskt·iftens redak-
tion. T. L. 

V in n a re - M y n l fl ä lan 
Till "Myntflätan" i Myntkontakt 

nr 4 kom det en stor mängd svar w· 
vilka vi dragit följande 5 vinnare: 

1:a pris S Nyqvist, Vaggeryd, 2:a 
pris L-E Nilsson, Katrineholm, 3:e 
pris G Zakrisson, Sandviken, 4: e 
pris R Felth, Ostersund. 5:e pris S 
Ljungholm, Stockholm. 

Priserna har vi sänt ut i dagarna. 
MO 

• •• • • • ••• •• • ••• ••• ••••• n• •••••••• •• •••• ••• • • • • •• • • ••••••• • • ••••••• •• ••••••• 
• • • • • • • • . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • • • • • • • • • • • • . 
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SVERIGES MYNTHANDLAR.ES FÖRENING 
ä1· en sedan e ll par å 1· etablerad samman
slutning av mynthandlare, hitintills 17 
företag i åtta olika städer i landet. Före
ningen är ensam i sitt slag i Sverige . 
Samtliga är medle mmar i Svenska Numis
matiskn Föreningen och har skrivit under 
uppropet mot myntförfalskningar. 
Genom snn1<1rbete med de övriga med
lcmmama vill varje mynthandlare för
bättra och utöka sina tjänster. 

De nuvarande medlemmarna iir: 
B. Ahls tröms Mynthandel AB 
Mäster Samuelsgnlan 11 
10385 Sthlm 7, te l. 08/10 1010 
Yngve Ahncr Mynthandel 
Sto~gatan 49, Box 2068 
7QO 02 Örebro, te l. 019/13 50 61 
B. Björnssons Mynthandel 
Kullaga t. 56, 252 20 Hels ingborg 
te l. 042/ 14 12 11 
Flodbergs Mynthandel 
Stora Nygal . 17, 21 1 :n Malmö 
te l. 040/12 9930 
ll irsch Myntharuld AU 
Malmskillnadsgatan 29, 
111 57 Sthlm, te l. 08/ l l 05 56 

Malmö Mynthandel AB 
Kalendeg<llan 9, 21135 Malmö 
tel. 040/116544 
Mattssons Mynthandel 
Kungslingsgalan 21 B 
753 22 Uppsala, tel. 018/13 05 54 
Norrtälje Myn thandel 
Tullpo1·tsgat. 7, 7iH 00 Norrtälje 
tel. 0176/ 16826 
Nordisk Varutjänst Nova 
Södra Strandgalan 3, Box 40, 
701 02 Örebro, tcl. 019/12 05 11 
My nt:tHiir1:n Numis 
Vallgatan l, Box 2332, 
40J 15 Göteborg, t. o:ll /13 :l3 45 

Soj Mynt AB 
Mäster Samuelsg. 25 
lll44 Sthlm, tel. 08/ 2117 70 

Svea Mynt & Frimärks
handel AB 
Sturcplan 4, Box 72.12, 
10384 Sthlm 7, t. 08/10 0385/ 95 
Ulf Nordlinds Mynthandel 
Nybrogalan 36, Box 5132 
102 43 Sthlm, tel. 08/ 62 62 61 
J. Pedersen Mynthandel 
Skoigatnn 24, 502 31 Borås 
te l. 033/ 11 24 91) 
Peo Mynthandel AB 
Drottninggatan 29, Box 16245 
103 25 Sthlm, te l. 08/ 2112 10 
Strandhc•·~.:s My nthandel AB 
Mäster SamtH:lsg. 25, Box 7003 
103 81 Sthlm, te!. 08/ 21 42 65 
T icalen J\'l ):n rhandcl 
Sturcplat:;en 3, 411 3!J Götehorg 
te l. 031/ 20 81 11 

SV ERI G ES MYNTHA NDLAR Es FÖR ENI N G 
Box 7 183, S-1 03 85 Stockholm 

. 
• • • • • • . 
• • • • • . 
• • 
• • • . 
• • • • . 
• • • . 
• • • • • • . 
• • • . 
• . 
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• 
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Sporrang presenterar 
i samarbete med Spink & Son 

MEDALJEN TILL DROTTNING 
ELIZABETH II:s SILVERJUBILEUM 

För au fira 25-årsjubileer av H M 
Drouning Eli:aberh 1/:s tromillträde den 
6/ebruari 1952 har år 1977 officiellt 
proklamerats som "si/verjubileumsår" i 
Srorbritannien och samväldesnationerna. 
Det anrikaföretager Spink & Son, 
London, utger med anledning av detta 
en vacker minnesmedalj med porträtt 
av droflning Elizabeth Il. 

Skulptör och motiv 
Medaljen är skulpterad av en av Storbritanniens främ
sta myntgravörer och silversmeder, Leslie Durbin. 
Åtsidan visar porträttet av drottning Elizabeth Il och 
frånsidan avbildar "silverjubileumsrosen", en speciell 
sort av rosor, framodlad just ror silverjubileet Från
sidestexten är ett utdrag urdrottningedcn från krönings
ceremonin. 

Begränsade upplagor 
Jubileumsmedaljen priiglas i numrerade, begränsade 
upplagor i silver, guld och plutina. Varje medalj levere
ras med äkthetsintyg samt etui försett med det offi
ciella emblemet ror drottningenssilverjubileum. Guld
och platinamedaljerna blankpriiglas, medan silverme
daljerna har matt yta. 

IJ.J .,,..,.. 04"11 
,.,.,,,r,,.,,hc~,.., 

t./rJaiW1:1 ·------------1 Till AB SPORRONG,.Samlarsck torn~~~~~~~ 
l Fack. 76100NORRTAUE * SPINK &SON 

Spink & Son. ett av Storbrotannoens aldsta familje· 
företag, grundat t666. har sedan starten tnroktat sin 
verksamhet på forabljning av konstnarltga samlar· 
objekt som bia ~lningar, medalser. silverarbeten 
samt oroentaltsk konst Spmk's har dessutom en stor 
avdelning forantoka och modorna mynt. 

Medaljfakta 
Metall Upplaga Storlek Vikt 

Kontr silver (92511000) 5000 ox 57 mm 76 g 
Guld 22 ~oral tOO ex 57 mm t t8 g 
Platina 25 ex 57 mm t 44 g 

Pris/st 
Jt0:-

5. 180:-
11.440:-

Prisemn Inkluderar moms. frakt och etui. Leverans skor mot 
postförskott under Juni/augusti t977. 

l Telefon0176-12720 

l Ja. jag beställer härmed medaljen till 

1 
l 
l 
l 
l 

dronning ELIZABETII ll :s sih•erjubilcum. ·~..:---

- - - Sl i kont r silver å 310:-
- --st i guld 22 k it 5.180:-
--- st i platina å 11.400:-
1 priset ingår moms. frakt och e tui. Leveransen sker mol 
postfOrskoll under juni/augusti 1977. (47072). 

l Namn 

l Adress 

l Postadress .--

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l Datum Undorskrill L-----------------------------------------
25 
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1$f.1Q) -INFORMATION 
~~ 

Förberedelserna för förbundsmötet 1977 är just nu som intensivast vid förbundsstyrelsen. 
Mötet kommer att avhållas på hotell Contioental i Stockholm den 5 juni 1977 med början kl. 
9.00. Alla till SNR anslutna föreningar har i dagarna erhållit kallelse och förbundsmöteshand· 
lingar. 1977 års förbundsmöte är förbundets första egentliga möte sedan stiftelsen i Eskilstuna 
den 14 november 1976. 

* Den 15 april 1977 var sista dagen för föreningarnas slutliga anmälan om medlemskap i för
bundet med tanke på deltagande i 1977 års förbundsmöte. l övrigt finns naturligtvis ingen sista 
dag för anslutning. Den möjligheten är alltid öppen och de föreningar som ännu ej anslutit sig 
är välkomna med ansökan. Sker detta före förbundsmötet den 5 juni 1977 utgår ingen anslut· 
ningsavgift. Därefter betalar förening med mer än 100 medlemmar 100 kr och övriga 50 kr. 

* Hos alla Sveriges kommuners fritidsförvaltningar och Sveriges Mynthandlare finns nu ett litet 
häfte som utgetts av SNR för att underlätta tillkomsten av nya numismatiska föreningar. Alla 
intresserade kan vända sig till någon av dessa för att få tillgång till detta häfte. Det går också 
bra att rekvirera det direkt från SNR. Häftet utlämnas kostnadsfritt och innehåller mängder av 
tips om hur man startar en ny myntförening eller klubb. 

* SNR informationshäfte nr 2 är under tryckning. Detta kommer i likhet med nr l att tryckas i 
6 500 ex och tillställas alla kända numismatiska föreningar i vårt land med hemställan om att 
det tillställs alla medlemmar. Information nr 2 är betydligt mer omfattande än nr l och inne· 
håller information om SNR, vad SNR hitintills har gjort och vad SNR kommer att göra för an· 
slutna föreningar och för svensk numismatik. Stött på din förening om Du av någon anledning 
ej får häftet. 

* SNR har nu fått vind i seglen främst tack vare den goda föreningsanslutningen. l förbundssty· 
relsen är man idag helt övertygad om att organisationen har kommit för att stanna och att den 
har en mycket viktig funktion att fylla främst när det gäller att stödja lokalföreningarna i deras 
verksamhet. 

SVERIGES NUMISMATISKA RIKSFöRBUNO 
Adress: Box 44, S- 190 40 Rosersberg. Telefon: Ordf. 0760· 353 23, sekr. 08· 83 86 97, kassör 
o 16- 11 13 19. 
Bank: Bankgiro 452· 2009. Skandinaviska Enskilda Banken. 
Postgiro: 3 34 91-2. 
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SÄLJES 

·Prislista på guld, silver och kop
parmynt sändes gratis. Torsten 
Nilsson, Serenadgatan 29, 14 vån. 
214 73 Malmö. Tel. 040/850 66. 

5-kronorssedel 1965 av O-kvalitet 
med blank baksida till högstbju
dande. Anbud senast inom 14 da
gar. Lägsta godtagbara är 500 kr. 
John Johansson, Doktorsg. 12 E. 
262 00 Ängelholm. 77 04 23. 

Svenska mynt 1830·1975 säljes bil
ligt. Halva katalogpriset på Gustav 
V mynt. Prislista sändes på begä
ran. Lars-Göran Andersson, 
Wennerbergsg. 13, 754 21 Uppsala. 

Lista på svenska mynt sändes på 
begäran. Håkan Runnqvisl, Eriks· 
gatan 14, 771 00 Ludvika. Tel. 
0240/102 03. 

Panama 100 Balboa i guld 1975, 
Proof 850 kr, JUB mynt set från 
Belize 1974, Proof 600 kr. Tore Fri
borg, Lindgatan 21, 421 79 V. Frö
lunda. 

K ö P ES 

Dansk samler önsker ut köbe Sven
ske silver- og Kobbermynter före 
1874. Ev. bytte. E. S. Nielsen, 8340 
Malling, Danmark 6/93 10 04 
kvällstid. 

Ocirkulerade enkronor föl'e 1943 
samt 1952·1962. Tvåkronor före 
1944. Skriv eller ring till Tage 
Markström, Fack 2, 100 73 Slock
holm 44, 08/97 73 75. 

Vykort 1925 och äldre, även mass
vara av frimärken 1920 o. äldr~. 

Mynt kan ev. lämnas som byte 
090/11 43 18. 

Större svensk og dansk typesam
ling byttes mot bedre norsk mynt 
eldre enn 1924. Håkon M. Hansen, 
Boks 195, 2301 Hamar. 

Amerikanska silverdollar, Mor
gan-typ. Ocirkulerade, prägel
glans. Före 1900. 85:· st, fraktfritt. 
Skriv till: Agora, Box 31031, 200 49 
Malmö. 

'. ... . ...... .. .... o • • •• • • • o • •• • • • • ••• •• • ••• o •••• • • • ' •••• ••• • o o •• o .... o •••• o • •• • •• •• • •••• • •• •••• ' •• • •• • • •••• l . ' •• l • • • o l •••••• ••••••• • • • o • ••• • ·~· 

BESTÄLLNINGSKUPONG MYNTfORGET 
O Hät·med beställc-.s nedanstående annons alt inH>nlS i aästa 

nummer av tidningen. Annonskostnaden JO kr medsiindcs. 

O Hätmed beställes nedanstående annons att införas i dc två 

nästkommandt; nummer av tidningen. Annonskosln:.cicn \6 kr 

medsändes. 
ANNONSTEX'!': 

D SAW ES 0 KöPES D 0VR1GA SAMLAROMRADEN 

NAMN: 

ADRESS: 

Bröllopsmyntet och annat nytt 

från Esl(ilstuna 
50-kronan 1976 i si1ver till minn.e 

av det kungliga bröllopet har, som 
alla märkt, försenats betydligt mer 
än vad som förutsetts . En ny mynt
maskin från England (som kan slå 
nera slag> var försenad och funge
rade dessutom mindre bra, varför 
leverantören måste skicka repara
törer. Kvalilen sägs emellertid bli 
utmärkt och när delta skrivs 
(månadsskiftet april/maj> har 
minst 1300.000 exemplar av de pla
nerade 2 miljonerna präglats och 
någon månad senare skall hela 
upplagan förhoppningsvis vara 
färdig. All leverans inom landet till 
beställare - enskilda, föreningar 
och mynthandlare- sker först se
dan samtliga bankkontor fått sina 
kvoter för all samtidigt kunna 
börja utv~'dingen. Detta beräk-

nas ske någon gång i juni. Myntet 
levereras denna gång inte i plast· 
kassetter. men prägling och pack
ning har skett med särskild omsorg 
och exemplaren har enligt uppgift 
icke tillåtits ''ramla ut" på varand
ra ur maskinen eller ligga tillsam
mans i säckar . 

Myntset för 1976 med Carl XVI 
GLISlafs första regulj i:ira mynt har 
också färdigställts och levererats 
till beställarna. Ett fåtal sådana 
återstår att förpacka . Präglingen 
av dessa valörer påbörjades st: 
sent under 1976, att den måste fort
sättas under detta år, men nu slås i 
huvudsak endast mynt med årtal 
1977. Antalet mynt med 1976 ligger 
mellan ca 2 och .t miljoner för varje 
valör. 

LLt 
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Indragning - nedsinältning 
av norsk.a mynt 

är en artikelserie som påbörja
des i Myntkontakt nr 3/77. I detta 
nummer ska vi behandla l-kronor
na. 

Totalt har 6.406.995 (enligt Nor· 
ges Bank, nedanstående tabell ba· 
seras på Rimnings uppgifter) styc
ken präglats, varav hela 5.550.797 
skulle vara indragna. 

I artikeln som behandlade 2-kro· 

norna, nämnde vi att många fakto· 
rer påverkar förhållandet mellan 
antal indragna mynt och de olika 
årtalen. Tiden har givetvis spelat 
den största rollen. l\·lynt med sena
re årtal har varit lättare åtkomliga 
än de som är tidigt präglade. 

Nedanstående tabell uttrycker 
nedsmältningen linjärt i förhållan
de till upplagesiffrorna: 

Präglat Nedsmält Aterstår 
Arta l i antal iantal i antal 

011 1877 1.000.000 866.400 133.600 
1878 60.000 51.984 8.016 
1879 140.000 121.296 18.704 
1881 80.000 69.312 10.688 
1882 120.000 103.968 16.032 
1885 100.000 86.640 13.360 
1887 100.000 86.640 13.360 
1888 75.000 64.980 10.020 
1889 200.000 173.280 26.720 
1890 200.000 173.280 26.720 
1892 150.000 129.960 20.040 
1893 100.000 86.640 13.360 
1894 100.000 86.640 13.360 
1895 100.000 86.640 13.360 
1897 250.000 216.600 33.400 
1898 150.000 129.960 20.040 
1900 250.000 216.600 33.400 
1901 151.800 131.520 20.280 
1904 100.100 86.727 13.373 

HVTI 1908uh 180.000 155.952 24.048 
1908 170.000 147.288 22.712 
1910 100.000 86.640 13.360 
1912 200.000 173.280 26.720 
1913 230.000 199.272 30.728 
1914 602.000 521.573 80.427 
1915 498.000 431.467 66.533 
1916 400.000 346.560 53.440 
1917 600.000 519.840 80.160 

Totalt 6.406.900 5.550.939 855.961 

Av 2-kronorna som nämndes i efter 1878 och 1888, betraktas som 
förra numret, framgick alt vissa den svåraste i normaJk va litet. 
årtal kan vara mycket "svåra" . l· Aren 1885-1887 och 1893- 1895 bör 
kronorna är präglade i större an· man också vara uppmärksam på. 
tal, men även bland dessa kan vis· Däremot ser 1912, 1913 och 1916 ut 
sa årtal betraktas som mer säll· att vara övervärderade. 
synta än andra. 1908 på upphöjd plalta förekom· 

l-kronan 1910 borde rimligtvis, mer oftare än 1908 och den totala , 
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återståendeupplagan för å rta let är 
relativt hög. Artalets höga priser 
motiveras av många med att båda 
är typmynt. 

Av !·kronorna i koppornickel är 
14.276.362 stycken indragna eller 
cirka 8 %. Denna indragning är så 
liten att den inte påverkar tillgång
en. 

En tn yntstöld 
ägde rum helgen den 23/24 april 

hos Tr~ndelag Mynt· og Antikvi
tetshandel. 

Stölden ä r polisanmäld. Med 
hänsyn till den knappa liden sedan 
inbrottet, har någon detaljerad la· 
gerinventering inte hunnits med, 
men bland del saknade märks: fle
ra guldmynt från Oskar Il och 
Haakon Vfl, 2 stycken speciedaler 
med åren 1835 och 18-14 , 1/2 specie
daler från 1824 samt 23 album med 
årgånl!smvnl. 

Lyckoslant 

En bankdirektör i Falköping tyc
ker om pengar . Det är inte så för· 
vånande. Del märkliga är, att han 
har en ovanlig samling sedlar och 
mynt. Hans senaste fynd är två 
helt identiska tior från 1956- num
ret är 277 455 95. Samlaren har 
redan uttryckt sin ovilja att sälja 
dyrgriparna. 

KVÄLLS
ÖPPET 

GRA TIS PR1SLISTA 

A. WETTERBERG MY NT AB 
,\ t:uc:.:atan :l!; (!) lt:H1hmct 
!lux X l 0!1, lit l :!0 Stul'ldwlm 

Tt·:. us;:.:1 21; tir. 

Öppd: 1\l i"md.-On~d. 17.00- 20.00 
Liml. 10.00-15.00 



NOJKDENNYTT 
At riunl\'cgen 15 C. N- 1-100 Ski 

Norge-avdelningen vid 
Ahlströms 14: auktion 

gande intresse kanske kan se 
framtiden an med tillförsikt, deras 
problem är emellertid att fylla på 
sina lager. 

bjöd åter på ett rekord. Försälj
ningssumman översteg uppskatt
ningen med 49,4 % eller med 
292.755 kr, från 592.590 till 885.345. 

Avdelningens dyraste mynt 

blev: ~~RJ~b~ 

nr 856, 2 speciedaler 1654, NM. 35, 
H.l8, S. 5, RRR, 01, (45.000), 65.000. 
Se bild. 

8 objekt såldes för 2-3 gånger 
och 4 objekt för mer än 3 gånger 

uppskattat värde. De 4 senare var: 
nr 843, Oslo, skilling 1535, N)II. 1, G. 
175, S . 1, R, 1?/2, (1.000) , 8.250. 
nr 844, Bergen, skilling 1537, NM. 1, 
G. 176, S. 18, R, l, (5.000), 16.500 
nr 846, skilling 1543, NM. 8, H. 4, S. 
2, R, stor kantskada, 1?, (1.200), 
3.800 

nr 849, Nidaros, skilling 1519, NM. 
4, G. 182, S. 3, RR, Ex Hauberg 1929 
nr 3064, 1+, (7.000), 22.000. 

Totalt utbjöds 11 skillingar mel· 
lan åren 1524-1546 för 25.700 och 
såldes för 77.800, drygt 3 gånger det 
uppskattade värdet. 

Vår kommentar i förra numret 
av MK om eventuellt minskat in
tresse for äldre norskt material be
kräftades inte. Tvärt emot, intres
set och betalningsförmågan är 
stora, speciellt beträffande de säll- • 
synta mynten. 

Ahlströms vårauktioner brukar 
spegla trenden under den resteran
de delen a v året. Handlare som un
der de senare åren sett ett avta-

NORGES ;\lYNTER 
1699--1976 

heter en värderingslista som 
kom ut, för andra året i rad, för ett 
par månader sedan. 

Värderingslistan, som är förfat
tad av Knut P Rommetvedt och K 
Berg-Knudsen, tar ambitiöst för 
sig hela perioden som angivits i ti
teln. 

Författarna har en mycket lyc· 
kad disposition. Först är den upp
delad i två halvor, perioden 1699-
1814 och 1814-1976. Var je halva är 
i sin tur uppdelad i valörordning 
- fallande- och varje valör i re
gent. De mynt man söker är lätta 
att finna. Positivt är också att 
upplagesiffror medtagits, även om 
man an 'länt två olika källor. Vida
re finns referenser till Rimnings 
verk Norges Mynter 1628- 1873. 

Vårderingen av mynten blir mer 
subjektiv och i en hel del fall ställer 
vi oss tveksamma. Till exempel 
värderas unika mynt i s amtliga 
kvaliteter. Generellt sett verkar 
perioden 1699--1900 för högt (ex 
speciedalerna 184&-1857 i l+ till 
3.300) och perioden 1900- 1976 för 
lågt värderad (ex 5 öre 1936-1940 i 
O från 40 till 25). 

Värderingslistan som är det en
da i sitt slag (fickformat) har tiden 
för sig och vi ser fram mol nästa 
utgåva. 

KÖPER, SÄLJER, BYTER och VÄRDERAR 
SVENSKA och UTLÄNDSKA MYNT, SEDLAR, MEDAU ER, POLLETTER och TILLBEHÖR 

FRIMÄRKEN och BREV 

Logerprislista sändes gratis. 

MYNTAFFÄREN NUMIS 
Vallgatan 1, Box 2332, 40315 Göteborg - 031 / 13 3345 

Vard. 11 - 18. l örd. 10- 14. Lu nch 14- 14.30 
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l Auk tioner o. Mibsor \ l Föreni n~a r 

~------- ~--------~ 

Myntmarknad i Visby på Gotland 
den 16---17 juli. Antik -77. Antik och 
myntmässa i Helsingborg under 
tiden 30 juli- 7 augusti. Ca 95 ut
ställare kommer att finnas på 
plats. 

Musee r 

Kungl. Myntkabinettet , Statcns 
museum för mynt-, medalj- och 
penninghistoria. 
Narvavägen 11 - I:J. 2 tr Stockholm. 
<Samma byggnad som Historiska 
museet>. 
Utställningar : Svenska mynt från 
tooo-talet till nutid. Mynt från forna 
svenska besittningar. Världens 
mynt under 25 århundraden. Me
daljhistoria. 
Museet är öppet vardagar kl. 11-
16, lörd. o. sönd. 12- 17. Mottagning 
för allmänheten tisdagar kl.-13-16. 
Andra tider endast efter överens
kommelse. Föremål kan även in
sändas till museet för utlåtande un
der adress: Box 5405, 114 84 Stock
holm. För arbeten är museet skyl
digt utta viss ersättning. Observe
ra: äkthetsbestämningar och vär
deringar utföres ej. 

Malmö Muscum 
Malmöhusvägen, Sn211 20 Malmö. 
Myntkabinettets utställning. 
Slottets stålhållurevåning. 
Malmöhus öppet vard. 12- 16, 
sönd. o. helgeL 11- 17. Motwgning 
för allmänheten tisd. 13- 15.30. Tel. 
040/ 733 30 ankn. 49, K. Vakar. 

Uppsala Uni\'ers itct~ Myntkabinett 
Lokal: Universitetshuset 
Utställning uv svenska mynt, sed
lar och minnespenningar. Till· 
gängligt onsdagen 111.:10- 19.:30 d ler 
efter överenskommelse på leJ. 
Olll/ l:l 94 40 ( Waern > eller 
018/ 15 54 00 ll<lihanski >. 
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11 juni SIGTUNA MYNTKLUBB 
Box 44, 190 40 Rosersberg ordnar 
besök på Kungl. Slottet i Stock
holm. 

26 maj T ALJE MYNTKLUBB 
Södertälje. Mötena börjar kl. 19.00 
och hålls i Föreningsgården, Tore
källberget. Cpplysningar per tel. 
0755/623 49·185 611. 

14 september MYNTKLUBBEN 
NICOPIA Nyköping, håller möten 
den andra onsdagen i varje månad 
i Pensionärsgården, Västra Träd
gårdsgatan 57, Nyköping, kl. 19.00. 
Nya medlemmar välkomna. Upp
lysningar och auktionslistor per 
tel. 0155/326 75. 

18 '?aj SAMLARFORENINGEN 
l\IISTEL!':. Västcrlls. :\ly nL<;ckl. 
Arasgården kl. 19.00. 

och Ni för 

ERT NAMN 

OCH 

ADRESS 

efter hon d v ör 

''ny i n-<omrnct listo " . 

STOR SORTERING 
MODERATA PRISER 

Vönd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 
S. Kungsgatan 19, Gävle 

Tel. 026/ 12 82 25 

Öppet: 16- 18 
lördagar 9- 14 

22 maj FROSTA NUMISMATISKA 
FORENING, Hörby. Möte med 
auktion äger rum på Ungdomsgår
den i Hörby kl. 19.30. Visning av 
auktionsobjekten från kl. 18.30. 
Auktionslistor utsändes på be
gäran. Nya medlemmar välkom
na. Upplysningar per tel. 
0415/108 07 el 0415/ 100 78. 

24 maj SAMLARFORENINGEN 
NORDSTJ ÄRNAN STOCK
HOLMSAVD. S:t Eriks myntsek
tion, Karlbergsv. 32 A, Stockholm. 
Mötesafton. 
... _______ ... _____ __ 
om;!!! l" i som söker eft er er rör
t' ning och inte kan rinna den på 
clt•nna s ida ta la med er styrelse och 
ht' dNn sHnda in material som talar 
nm då era möten sker. Sänd gärna 
in upJ>gifter gä Ilande ett helt år i 
taget. Införandet sker kostnads
fritt. OBS!! ! 

.If;~ 
~ 

Köp, sälj och värdera 
hos 

Mynthandeln 

TICALEN 
STUREPLATSEN 3 
S-411 39 GÖTEBORG 
Tel. 031-201811 

Öppe t fredag 16- 18 
lördag 09- 1 4 

• REJÄL BEHANDLING 
• HUMANA PRISER 

Medlen• av 

Sveriges Mynthandfare• Förening 



VI BöRJAR 
med 

AUKTIONER 

på FRIMÄRKEN oeh MYNT 

Kanske tycker Du att det redan finns tillräckligt många handlare som har auktionsverk

samhet. 

Det finns emellertid inte så många som kan kombinera frimärken och mynt. Båda dessa 

samlarområden kräver specialister för att Du skall kunna få ut bra priser. 

Y.i har dessa specialister! En hel del samlare är både filatelister och numismatiker och vi 

tycker det skulle vara trevligt att kunna erbjuda våra tjänster inom båda områdena. 

Vår första frimörksauktion hor vi planerat till söndagen den 2 oktober 1977 samt vår 

första myntauktion till lördagen den 22 oktober 1977. Båda auktionerna på Sheraton 

Hotel i Stockholm. 

Vill Du vara med på våra första auktionef" med eget material måste vi ha det inlä·mnat 

senast den 15 juni 1977. 

Är Du intresserad av att få våra auktionskataloger? Sänd in namn och adress och taJa 

också om vilken auktionskatalog Du ör intresserad av. 

SVEA 
MYNT & FRIMÄRKSHANDEL AB 

Stureplan 4 ·Box 7232, S-103 64 Stockholm, Sweden 
Telefon 08-100385,100395 

Bank: Svenska Handelsbanken 
Bankgiro 189 • 3759 · Postgiro 85 96 65 • 2 

.................... . .......... , ........................... ···············l 
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Nordisk 
N u m is.matisk 
o 

Arsskrift 

Scandinavian 
Nurnism:ttic Journal 

1973-74 

N u m 1'.111.11 hk a 
ml:ddd<~ndcn X XX I 

SVENSKA NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN 
grundad 21 mai 1873 

Föreningens ändamål är att sammanföra fackmän och samlare inom 
alla numismatikens områden- mynt och medaljer, sedlar, polletter 
osv. 

SNF är Nordens äldsta och största numismatiska förening med ca 1.500 
medlemmar. 

Välkommen att bli medlem! 
Vi anordnar föredrag, exkursioner, numismatiska resor lav·er1 till ut
landet), klubb- och bytesartnar samt flera årliga medlemsauktioner. 

SNF utger tillsammans med de andra nordiska huvudföreningarna 
. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (lO nr årligen) och Nor
disk Numismatisk Arsskrift (numera dubbelårgångar), bägg~ rikt il-
lustrerade. De ingår i medlemsförmånerna, till vilka också hör rätt att 
lämna anbud till auktioner anordnade av andra föreningar anslutna till 
Nordisk Numismatisk Union och att delta i deras möten. 

SNF utger dessutom Numismatiska Meddelanden (32 delar sedan 
1873) . som kan köpas till förmånspris, och präglar medaljer. 

Folder med upplysningar om inträde kan erhållas från 

Svenska Numismatiska Föreningens kan sli 
Ö stermalmsgatan 81, S-114 50 STOCKHOLM 
Tel. 08-67 55 98 (vard. 10.30-13.00) 

Stängt under helger sa mt juli och augusti 
Inträdesavgift 60 kr. Arsavgift 1977 =60 kr 

Några av mectJemmarna studerar 
svenska mynt på E remitaget i Le
ningrad. 

l!;nköpings-Postens AB 19n 

Svenska Numis matiska Förening
ens ordrörande Lars O. Lagerqvist 
hjälper några unga samla re med 
beslämning av mynt. 


